
 



 

                                                

    



 

                                                

  



 

                                                

   



 

                                                

  



 

                                                

    



 



 



 

                                                

   



 

                                                

  



 



 

                                                

   



            



 

                                                

   



 



 



 

                                                

  



 



          

                                                

   



     



        

                                                

   



       



   

                                                

  



    



   

                                                

    



 



   



 



 



 



 



 



   



                                                

            



 

                                                

          



                                                

           



 

                                                

          



                                                

          



 

                                                

          



                                                

         



 

                                                

          



                                                

          



 

                                                

              



                                                

             



 

                                                

         



                                                

       



 

                                                

         



                                                

       



 

                                                

           



                                                

        



 

                                                

            



                                                

       



 

                                                

         



 

                                                

         



  

                                                

         



                                                

            



 

                                                

         



                                                

        



 

                                                

         



                                                

           



 

                                                

            



                                                

             



 

                                                

        



                                                

        



 

                                                

            



                                                

          



 

                                                

        



                                                

         



 

                                                

          



                                                

          



 

                                                

         



                                                

                



 

                                                

        



                                                

        



 

                                                

           



                                                

              



 

                                                

         



                                                

             



 

                                                

             



 

                                                

          



   

                                                

             



                                                

               



  

                                                

            



                                                

            



 

                                                

    



                                                

              



 

                                                

        



                                                

         



 

                                                

    



                                                

      



 

                                                

    



                                                

           



 

                                                

              



                                                

           



 

                                                

          



                                                

           



 

                                                

          



                                                

            



 

                                                

            



                                                

    



 

                                                

            



                                                

               



 

                                                

      



                                                

               



 

                                                

           



                                                

    



 

                                                

         



                                                

               



 

                                                

          



                                                

         



  

                                                

          



                                                

        



 

                                                

         



                                                

            



 

                                                

         



                                                

      



 

                                                

            



                                                

        



 

                                                

           



                                                

            



 

                                                

        



 

                                                

           



 

                                                

             



                                                

            



 

                                                

           



                                                

          



 

                                                

                



                                                

             



 

                                                

           



                                                

              



    

                                                

            



                                                

          



 

                                                

             



                                                

               



 

                                                

             



                                                

        



 

                                                

      



                                                

         



 

                                                

          



                                                

         



 

                                                

           



                                                

           



 

                                                

             



                                                

           



 

                                                

          



                                                

           



 

                                                

         



                                                

           



   

                                                

           



                                                

     



 

                                                

             



                                                

                



 

                                                

             



                                                

       



 

                                                

                



                                                

          



 

                                                

           



                                                

        



 

                                                

       



                                                

       



 

                                                

             



                                                

         



 

                                                

         



                                                

         



 

                                                

                 



                                                

           



 

                                                

               



                                                

       



 

                                                

           



                                                

            



 

                                                

          



                                                

            



 

                                                

          



                                                

               



 

                                                

         



                                                

           



 

                                                

                 



                                                

              



 

                                                

           



                                                

            



 

                                                

              



                                                

           



 

                                                

               



                                                

              



 

                                                

                 



                                                

              



 

                                                

        



                                                

            



 

                                                

              



                                                

          



 

                                                

               



                                                

        



 

                                                

             



                                                

             



 

                                                

                 



                                                

             



 

                                                

            



                                                

          



 

                                                

              



                                                

                 



 

                                                

               



                                                

          



 

                                                

              



                                                

               



 

                                                

            



                                                

             



 

                                                

         



                                                

            



 

                                                

          



                                                

          



 

                                                

      



                                                

           



 

                                                

    



 

                                                

          



 

                                                

       



                                                

          



 

                                                

      



                                                

     



 

                                                

         



                                                

     



 

                                                

         



                                                

         



 

                                                

       



 

                                                

       



 

                                                

           



    

                                                

          



 

                                                

          



                                                

            



 

                                                

        



                                                

        



  

                                                

      



                                                

     



  

                                                

    



                                                

      



 

                                                

   



                                                

     



 

                                                

       



                                                

     



 

                                                

         



                                                

    



  

                                                

    



                                                

              



 

                                                

             



                                                

           



 

                                                

           



                                                

           



 

                                                

           



                                                

        



 

                                                

            



                                                

               



 

                                                

             



                                                

            



 

                                                

        



                                                

        



  



                                                

             



 

                                                

              



                                                

            



 

                                                

         



   

                                                

         



    

                                                

             



   

                                                

               



 

                                                

            



                                                

               



  

                                                

            



  

                                                

          



 

                                                

          



                                                

          



 

                                                

               



                                                

              



 

                                                

              



 

                                                

            



 

                                                

            



 

                                                

             



 

                                                

           



  

                                                

            



  

                                                

               



 

                                                

            



  

                                                

            



                                                

            



 

                                                

             



                                                

           



  

                                                

         



 

                                                

            



 

                                                

               



 

                                                

            



  

                                                

               



                                                

               



  

                                                

             



                                                

             



 

                                                

               



 

                                                

              



  

                                                

            



                                                

              



 

                                                

             



                                                

                   



  

                                                

               



                                                

                



 

                                                

            



                                                

               



 

                                                

             



                                                

               



 

                                                

    



                                                

             



 

                                                

               



                                                

               



 

                                                

               



                                                

           



 

                                                

             



 

                                                

                



 

                                                

                  



                                                

             



 

                                                

            



                                                

            



  

                                                

         



                                                

                  



 

                                                

               



                                                

            



 

                                                

            



                                                

              



 

                                                

                



                                                

           



 

                                                

              



                                                

            



 

                                                

              



                                                

         



 

                                                

              



                                                

                



 

                                                

              



                                                

          



 

                                                

            



                                                

             



 

                                                

                



                                                

              



 

                                                

                 



                                                

              



 

                                                

           



                                                

              



 

                                                

                



                                                

                 



 

                                                

               



                                                

            



 

                                                

               



                                                

           



 

                                                

                



                                                

            



 

                                                

              



                                                

           



 

                                                

            



                                                

             



 

                                                

             



                                                

                    



 

                                                

          



                                                

               



  

                                                

           



                                                

                 



 

                                                

         



                                                

               



 

                                                

           



 

                                                

             



 

                                                

              



 

                                                

          



  

                                                

             



 

                                                

              



 

                                                

    



                                                

            



 

                                                

      



                                                

      



 

                                                

              



                                                

               



 

                                                

           



                                                

          



 

                                                

           



                                                

             



 

                                                

            



                                                

          



 

                                                

           



                                                

             



 

                                                

             



                                                

              



 

                                                

                



                                                

             



 

                                                

            



                                                

      



 

                                                

                



                                                

                  



  

                                                

            



                                                

            



  

                                                

     



                                                

        



 

                                                

            



                                                

             



 

                                                

            



                                                

             



 

                                                

           



                                                

               



 

                                                

            



                                                

               



 

                                                

               



                                                

             



 

                                                

          



                                                

                



 

                                                

           



                                                

          



 

                                                

            



                                                

                



 

                                                

             



                                                

          



 

                                                

               



                                                

                 



 

                                                

               



                                                

            



 

                                                

                 



                                                

               



 

                                                

               



                                                

                



 

                                                

                  



                                                

             



 

                                                

            



                                                

          



 

                                                

             



                                                

                



   

                                                

             



                                                

                



 

                                                

               



                                                

           



  

                                                

              



                                                

                    



 

                                                

            



                                                

            



 

                                                

               



                                                

             



  

                                                

           



 

                                                

                 



 

                                                

              



                                                

                  



 

                                                

             



                                                

                   



 

                                                

                  



                                                

                 



 

                                                

            



                                                

              



  

                                                

            



                                                

              



 

                                                

                   



                                                

        



 

                                                

           



                                                

              



 

                                                

              



                                                

       



 

                                                

      



                                                

     



 

                                                

       



                                                

    



 

                                                

   



 ٤٢٥ فهرس اآليات القرآنية

 
١ 
 يات القرآنيةفهرس اآل

 الصفحة  ــةــــــــــاآليــــــ                                           

َإنا ِهللاِ وإنا إليه راجعون ُ ِ ِ َ ّ ـــة            ّ ـــن ١٥٦اآلي ـــورة  م ـــرةس  البق
 

٣٧٠ 

ٌوإذا سألك عبادي عني فإين قريب ِ َ ِّ ِّ ِ ِ َ ِأجيب دعوة الداع إذا دعان, َ َ َ ُِ ّ َ ِ ـــة            ُ ـــرة١٦٨اآلي ـــورة البق ـــن س   م
 

٣٩٨ 

ٌوإذ غدوت من أهلك, تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال, واهللاُ سميع عليم َ َِ َِ َ ٌُ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُ َ َ َ   من سـورة آل عمـران١٢١ اآلية        ْ
 

١٤٨ 

ُالذين استجابوا ِهللاِ والرسول, من بعد ما أصاهبم القرح  َ ُ ََ ُ ُ َ ُ َِّ ِ ِِ َ   من  سـورة آل عمـران١٧٢ اآلية          َّ
 

١٤٩, ١٤٨, ١٤٧ 

ُيوصيكم اهللاُ يف أوالدكم ِ ُ ُ ِ ِللذكر مثل حظ األنثيني: ُ َ ََ ِّ َُّ ُ ِ ِِ   مــــن ســــورة النــــساء١١اآليــــة            َ
 

١٦٥ 

ِواسألوا اهللاَ من فضله ِِ َ   مــــن ســــورة النــــساء٦٩اآليــــة            ُ
 

٣٩٨ 

َومن يطع اهللاَ والرسول ُ َّ َِ ِ   مــــن ســــورة النــــساء٣٢يــــة اآل           ُ
 

٨٦ 

َيستفتونك َ ُ َ ِقل. َ ِاهللاُ يفتيكم يف الكاللة: ُ َِ ُ   مـــن ســـورة النـــساء١٧٦ اآليـــة           ُ
 

١٦٦ 

َيصدفون ُ ِ   مـــن ســـورة األنعـــام٤٦اآليـــة            َ
 

٣٩٤ 

ُوألوضعوا خاللكم َ ِ ُ ــــة            َ ــــة٤٧اآلي ــــن ســــورة التوب   م
 

٢٤٢ 

ّأال لعنة اهللاِ عىل الظ َُ ْ َالـمنيَ ِ ـــــة            ِ ـــــن ســـــور هـــــود١٨اآلي   م
 

٢٤ 

ًمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا, وال يرشك بعبادة ربه أحدا َ ِّ ُ َ ِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ َ َْ ِ ً ََ ْ  ٢٩٩    مــن ســورة الكهــف١١٠اآليــة     ْ

َأفتأتون السحر, وأنتم تبرصون َُ ِ ُ ُ َُ ــــة            ِّ ــــاء٣اآلي ــــورة األنبي ــــن س   م
 

٣٠٧, ٣٠٦ 



٤٢٦ فهرس اآليات القرآنية

ُيصدر الرعاء ِّ َ ِ   مـــن ســـورة القـــصص٢٣اآليـــة            ُ
 

٣٩٤ 

َإن اهللاَ ال حيب الفرحني ُِ ِِ َ   مـــن ســـورة القـــصص٦٧اآليـــة            َُّّ
 

٢٧٥, ٢٧٤، ٢٧٢ 

ٌإن هذا ليشء َ َ ٌعجاب َّ ـــــــة            ُ ـــــــورة ص٥اآلي ـــــــن س   م
 

٢٤٤ 

ِولتعرفنهم يف حلن القول َ َِ َ ُ َّ ِ َ ــــة اآل           َ ــــد٣٠ي ــــورة حمم ــــن س   م
 

٤٦ 

ِلقد ريض اهللاُ عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ِ ِ َِ ُ َُّ َ َ َ َ ِ َ َُ ِ َ َ َ ــــة            َ ــــتح١٨اآلي ــــن ســــورة الف   م
 

١٥١ 

ِق والقرآن املجيد ِ َ ِ   مــــــــن ســــــــورة  ق١اآليــــــــة            ُ
 

١٢١ 

ًومكروا مكرا كبارا ً َ ُ َّ ُ   مـــــن ســـــورة نـــــوح٢٢اآليـــــة            َ
 

٢٤٤ 

َّأوحي إيل: ْلُق ََ ِ ـــــة            ُ ـــــن ســـــورة اجلـــــن١اآلي   م
 

٣٥٤، ٣٥٣ 

ْوإذا الرسل أقتت َ ِّ ُ ُ ُ ــة            ُّ ــورة املرســالت١١اآلي ــن س   م
 

٣٥٤ 

ُيصدر الناس َّ ُ ــــة            ُ ــــن ٦اآلي ــــة م ــــورة الزلزل  س
 

٣٩٤ 

ُإذا جاء نرص اهللاِ والفتح  َ ُ َ ــــة           َ ــــن ١اآلي ــــص م ــــورة الن  رـس
 

٢٧٦ 

  



 ٤٢٧ فهرس األحاديث الرشيفة

 
٢ 

  الرشيفةفهرس األحاديث
ِأبردوا بالظهر ُِّ َفإن الذي جتدون . ُ َُّ ِ َ ِ َّ ٣٦ 

 ١٦٥ ِوأنا مريض ال أعقل ̂ أتاين رسول اهللا 
َّأتيت النبي  َأستعينه يف دين ̂ ُ ُ ١٥٩ 

ُأحسنوا إىل أصحايب, ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم َُ َّ َ َُّ َّ ُ ََّ َ َ َِ ِ ُِ ُ ِ َ ُ ١٢٥ 
ِأحسنوا إىل أصحايب, َ ُ ثم الذين يلوهنم ثم يفشو الكذبِ َ َُّ ََّ َ ِ ١٢٤, ١٢٣ 
ُاألديم طهوره دباغه ُ ُُ ِ ُِ ُُ ٣٤٠ 

ْإذا أوى أحدكم إىل فراشه فليقل ُْ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ ٩ 
َإذا رأيتم الناس يكنزون الذهب والفضة َّ َّ ُِ َِ َ ََ ّ ُ ُ ٢١٦ 
ٍإذا كنت يف صالتك فصل صالة مودع ِّ َ َ َ َُ َ ِّ َ ِ َ ُ ٢٧٠, ٢٦٩ 

ُإذا وضع الطعام  َّ َ ِفليبدأ أمري القومُِ َ ُ ِ ْ َ ْ ٣٧ 
ُأردفني رسول اهللا   ١٦٢ َخلفه ̂ َ

َأرواح الشهداء يف طري كزرازير ِ َ ٍ َ ِ َ ُُّ ١٠٢ 
ّليلة البعري مخسة وعرشين مرة̂ َاستغفر يل رسول اهللا  ً َِ َ ١٥٣ 

ُارشبوا ُفإن دباغ امليتة طهورها. َ ُ ُْ َ َِّ َِ ٣٣٧ 
ُأكرموا أصحايب, ثم الذين يلوهنم َ َّ ُُ ََّ َ ِ ِ ِ ١٢٢ 

ِأال ال يمنعن جار جاره موضع خشبة يف داره ٍِ َ َ َ ُ َّ َ َِ َ َ ٌ َ ٤ 
ُالتمس أبوك أمرا فأصابه َ ُ ًَ ََ َ ٣٨١, ٣٧٨ 

ٍأما بعد فمن أسلم من غامر ِ ِ َ َ َّ ُ َ ٣٠٠ 
ِأن متوت ولسانك رطب من ذكر اِهللا ِ ٌِ ْ ََ َُ ُ َ ٤ 

ٌإن كان استكرهها فهي حرة َّ َ َُ ِ َ َ ْ ٣٤٥, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢ 
َإن كان استكرهها  َ َ ٌفهي عتيقةَ ِ َ َ ِ ٣٤٤ ,٣٤٢ 

ُإن كانت طاوعته فهي له  ُ ََ َ ِ َ َ ْ ٣٤٣ 
ٌإن كنت استكرهتها فهي حرة َ َّ َ َُ ِ َ ُ ٣٤٤ 

ُاستصغر  ناسا يوم أحد̂ ّأن رسول اهللا  ُ َ ً َ َ َ ١٤٧, ١٤٦ 
ّحرض املوسم وحج نفر من األنصار ̂ َّأن رسول اهللا  َ ِ َ ١٤٤ 
 ٨٥ مهاَدعا أهله, فذكر عليا وفاطمة وغري̂ ّأن رسول اهللا 
ِدعا يف غزوة تبوك بامء من عند امرأة̂ ّأن رسول اهللا  َ ُ َ ٣٣٨ 
َقاء فأفطر̂ َّأن رسول اهللا  َ ٧٧ 
ُإذا جاء نرص اهللاِ والفتح: َقال̂ ّأن رسول اهللا  َ ُ َ َ ٢٧٦ 
َأن رسول اهللاِ  ُ ٍّقطع سارقا يف جمن̂ َّ ََ ِ ً َ َِ ٥٧ 

ّأن النبي  َبعث إىل أهل بيت فاستسقى̂ ّ َ ٣٤٠ 
َدعا أهله فذكر عليا وفاطمة وغريمها̂ َّلنبي َّأن ا َ َّ َ ٨٤ 

ّأن النبي  ِدعا بامء من قربة عند امرأة̂ ّ ِ ٣٣٩ 
ّأن النبي  ُيف غزوة تبوك دعا بامء ̂ ّ َ ٣٣٩, ٣٣٨ 
َّأن النبي   ١٢١ كان يقرأ يف الصبح̂ َّ

َّأن وفد عبد القيس سألوا النبي  ِ َّ ُ ِ َ َِّ َ َ ِعن النبيذ^ َ ِ َّ ِ َ ٦٠ 
َإن أباك  ُأراد أمرا فأدركهَّ ََ َ ً ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩ 

ُإن أباك التمس أمرا فأصابه َ ًَ َ َ َ َّ ٣٧٩, ٣٧٨ 
ُباك طلب شيئا فأصابهأَّإن  َ ًَ َ َ َ َ ٣٧٩ 

ِّإن أحدكم إذا مات عرض عىل مقعده بالغداة والعيش ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُِ َ ُ َ َّ ٧٤ 
ٍإن اجلنة ال حتل لعاص ِ ُِّ َ َ َّّ ِمن لقي اهللاَ وهو ناكث بيعت. َ ِ َِ َُ ُ َ  ٦٩ ,٦٨ ,ِهََ

ُإن الشيطان جاءين يلقي عيل رشر النار ليفتنني فتناولته  َ َ ُُ َ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ ََّ ِ َ ََّّ ١٢٠ 



٤٢٨ فةفهرس األحاديث الرشي

ٍإن قريشا أهل أمانة ُ ً َ ُ َّ ١٦٧ 
ْإن اهللاَ تعاىل ليغفر للعبد ما مل يغرغر ُِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َ َّ ٤ 

ِإن اهللاَ تعاىل يقبل توبة العبد َ َ ََ ََّ َُ ْما مل يغرغر, َ ِ َ ُ َ ٥ 
ُإن اهللاَ يق َيا ابن آدم, إين إذا أخذت كريمتيك: ُولََّ َ َ َِ َ ُ َ ِّ َ ٢٧ 

ًإن من الشعر حكمة َّْ ِ ِِ ِّ َ ٢٣٠ 
ُإن اهلجرة ال تنقطع ما كان اجلهاد ُِ َ َ َِّ َِ َ ٢٨٤ 

ِأنتم خري أهل األرض ِ ُ َ ُ ١٥١ 
ِأنتم اليوم خري أهل األرض ِ ُ َ َ َُ ُ ١٥٠ 

ُّانرصفنا من غزوة تبوك فمر يب النبي  ّ َ ُ , ١٥٤ َقامبالليل, ومجيل قد ̂ َ
١٥٥ 

ِإنام أنا لكم مثل الوالد ِ ُِ َُ َّ ٥٠ 
َإنه ال يدخل يشء من الكرب اجلنة ّ َ ْ ٌِ ِ َِ َ َُ ُ ُ َّ ٩٠ 

َأهنم وجلوا عىل رسول اهللا  َ ٍوهم ثامنية رهط^, ّ ْ ُ ٢٨٤ 
َأهيا الناس, سلوا اهللاَ العافية ِ ُ َ ُُّ ّ ١٥ 

ِّحتول إىل الظل ِّْ َ َّ َ ٌفإنه مبارك. َ َ ُ ُ َّ ١٢٧ 
َتزوجت? يا ج َّ َ ُابرَ ِ ١٦٠ 

ِتطلق األمة بتطليقتني وتعتد حيضتني َِ ُّ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُ ُ ٤١٣ 
ِتلقوين بجنبات احلوض, أذود أهل اليمن َ ََ ُ ََ ُ َِ ِ َ ِ َ ٧٧, ٧٦ 

ُثالثة أعني ال متسها النار ُّ َ ُّ َ ُ ٍَ ٣٨ 
َثالثة ال ترى أعينهم النار ُ َّ ُُ ُ َ ٌ َ ٧٢, ٧١ 

ٍيعودين ليس براكب بغل وال برذون̂ ّجاءين النبي  َ ِ ٍ ِ ١٦٥ 
ُجندب وما جندب? واألقطع اخلري اخلري ُ ُ ُ َُ َ ٣١٢ 
ٌجندب, وما جندب? واألقطع اخلري زيد َ ََ ُ َ ُ ٌ ُ ٌ َُ ٣١٠ 

ِحد الساحر رضبه بالسيف َِّ ُّ ُ ََ ِ ُّ ٣٠٧ 
َليلة العقبة̂ ُحرضت مع رسول اهللا  ََ ١٤٤ 

ِاحلمد ِهللاِ كثريا طيبا مباركا فيه ِ ًِ ََ ُ ًَ ِّ َ ً ُ ١٠٢, ١٠١ 
َمرحبا بك«: َت يوم فقالذا̂ ُدخلت عىل رسول اهللا  ً َ ُيا جابر, َ ِ. ١٦٤ 
ُمرحبا بك, يا جبري«: َذات يوم فقال̂ ُدخلت عىل رسول اهللا  َ ُ ً ََ َ ١٦٢ 

ُيا جابر«: فقال̂ ُدخلت عىل رسول اهللا  ِ ١٦٣ 
ُذاك رجل أراد أمرا فأدركه َ َُ َ ً ٌَ َ ٣٨٢ 
ُذاك رجل طلب أمرا فأدركه َ َُ َ ً ََ ٌَ َ ٣٨٣ 

ُذكاهتا دباغها ِ ُ َ ٣٣٩ 
ِط يوم يف سبيل ِاهللاِ خري من صيام شهر وقيامهِربا ِ ِ ٍِ َ ِ ٍِ ٌ َ ِ َ َ ُ ٢٢٦, ٢٢٥ 

ٌزيد اخلري ما زيد? جندب, وما جندب ُ ٌ ُ ََ َ ٌ َُ َِ ٣١١ 
 ١٤٧ ًسبعا وعرشين غزوة غزا بنفسه

ٍستة لعنتهم, فلعنهم اهللاُ وكل نبي جماب ُ ٍّ ُِ َ ُ ُّّ َ َُ ُ َ ُ ََ ٌ ِ ١١٠ 
ٌستكون فتن َ َِ ُ ُ ١٩٩ 
ِإهنا كانت تنبذ لرسول اهللا . ْسل هذه ّ ̂٦٠ 
ِسل هذه ِ ْ ِفإهنا كانت تنبذ لرسول اهللاِ . َ ُ َ َِّ ُ ِ َ َ ̂٥٩ 
ُسلوها ْأليس قد دبغت: َ َ ِ ُ ََ َ ٣٤١ 

ِسم ابنك عبد الرمحن َّ ِّ ََ َ َ َ ١٣٢ 
ًشهدنا بيعة العقبة سبعون رجال  َْ ِ ١٤٤ 

ِّصىل بنا الظهر حني كان الظل مثل الرشاك  َ ُّ ِّ َُّ َّ ١٧٠ 
ِّطفنا مع النبي  ًطوافا واحدا وسعينا سعيا واحدا^ ُ ًً ََ ً ٤١٥ 

ِوأبو بكر يف بني سلمة̂ َعادين رسول اهللا  َ ١٦٥, ١٦٤ 
 ١٤٢ إحدى وعرشين غزوة بنفسه̂ ّغزا النبي 

 ١٥٠ إحدى وعرشين غزوة^ غزا رسول اهللا 
 ١٥٩, ١٥٨ فبعث إىل غريمي̂ َّفأتيت النبي 

 ٣٠٨ ُ يقتلون عندهاّأخربين أهنم^ ّفإن رسول اهللا 
 ٣٥ ْفأوصاه رسول اهللا هبا وقال احفظني فيها 

ُومعه العباس̂ فخرج إلينا رسول اهللا  ّ ١٤٥, ١٤٤ 
ُفذاك رجل طلب أمرا فأدركه َ َُ َ ً ََ ٌَ َ ٣٨٣, ٣٨٢ 

 ٨٨َّوكان يتنور : ّيدخل احلامم? قال̂ ُّكان النبي : فقلت له
َفندب املسلمني, وهبم قرح شديد فانتدبوا َ ١٤٩ 

ُمرحبا, يا جابر«: ^ُال يل رسول اهللا ق َِ ً َ« . ١٦٢ 
َرب, أي الناس أتقى : عليه السالم, ُقال موسى ِ ُّ ِّ  ٣٨ )مل يذكر(َ
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َقد قضينا الصالة َّ َ َ َفمن شاء أن يشهد. َ َ َ َ َ ٢٢٩ 
ِقلب ابن آدم شاب يف حب اثنني َ ِّ ُ ٌّ َ َُ ِ َ ٢٩٥ 

ّكان خيطب خطبته األوىل ثم يقعد قعدة ُ ُ ١٣٠ 
َكنا يف مسري  ١٥٤, ١٥٣ ٍ, وأنا عىل ناضح ^ مع رسول اهللا ّ
ُّكناين النبي  ِببقلة كنت أجتنيها̂ ِ ٍَ ُ ُ ْ َ ٣٢٣ 

ُال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم ال حتل له َ َّ ُّ ِّ ِ َِ ٍ ٍَ َ َُ َ َ ُ َُ ٥٥ 
ْال تغضب َ َ ١٨٨, ١٨٧, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٤, ١٨٣ 

ُال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا َ َ َ َُ َ ُ َ ٢٥٩ 
ٌ يدخل اجلنة  من الكرب يشءال ْ ََ ِ ِ َِ ََ ّ ُ ُ ٨٩ 

ِال يمنعن جار جاره أن يضع خشبة يف حائطه ِ ً َ َ َ َ ُ َّ َ ََ َ ٌ َ ٤ 
ِلكل أمة أمني, وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح ّ َ ّ ُّ َ َُ ُ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َّ ُ ِّ ُ ١٣٤, ١٣٣ 

ِاللهم, ارزقني عينني هطالتني َِ ّ َْ َ َ ُِ َّ ُ ّ ١٢, ١١ 
ِلو بقي األديع َِ َُ َ َج وىفَ َ ُ ٣٢ 

ِلواء الغادر عند استه يوم القيامة ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ِ ِ ٦٨ 
ًليدخلن اجلنة من أمتي سبعون ألفا َ َُ َّ ََ ّ َِ ُِ ّ َ َُ ٨٧ 

ِليس للمرأة أن تنتهك شيئا من ماهلا إال بإذن زوجها َ ًِ ّ َِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ ٢٧٣ 
ًما من عبد يسجد ِهللاِ سجدة إال رفع اهللاُ له هبا درجة ََ َ ََ ُ َ ْ ُ َِ َ ّ ً ُ ٍ َِ ٧٦ 

ْمل يمت«: ^ُّ, فأتاه رجل فقال النبي ^مات رجل عىل عهد النبي  ُ َ َ« 
١٢١ 

ِمثل املريض, إذا برأ وصح من مرضه ِِ َ َ ََّ َ َ ِ ِ َ ُ َ ٤٢٠ 
 ١٦٦, ١٦٥ يعودين ومعه أبو بكر̂ ُمرضت فأتاين رسول اهللا 

ًمن اختذ كلبا َ ََ َّ ِ ٍإال كلب ماشية أو كلب صيد, َ ٍ َِ َ ََ َ ّ ٢٢٥ 
ًمن اختذ كلبا َ ََ َّ ِ ٍّال كلب ماشيته أو كلب ضاريإ, َ َ َِ َ َِ ِ ِ ّ ٢٢٤ 

ْمن ادعى إىل غري أبيه فلن يرح  َ ََّ ََ ِ ِ ِ َ َ َ ِ ٢٩٠ 
َمن اشرتى ثوبا بعرشة دراهم َ َِ َ َ ًِ َ ِ َ َ ٢١٢,  ٢١١, ٢١٠ 
َمن أم قوما, وهم له كارهون َُ ُِ ُ َ ً َّ َ ٢٨٤ 

ِمن تزود يف الدنيا ينفعه يف اآلخرة ِ ُ ُ َ َ ََّ ُّ ََ َ ٢١٨ 
َّمن تعار من الل َ ِ َّ َيل فقالََ ِ ٢٨٥ 

ُمن توضأ خرجت خطاياه  َ ََ ََ ََ ّ َ٢٧٧ 
ْمن جاء منكم اجلمعة فليغتسل ِْ َِ َ َ ُ ُ ُ َ َُ ١٩٧ 

ِمن رسه أن يستجاب له عند الشدائد َِّ َ َُ َ ُ َُ َّ َ َ ٨ 
ُمن رسه أن يستجيب اهللاُ له َ َ َُ ِ َ َّ َ َ ٨ 
ِمن صام يوما يف سبيل اهللاِ  ِ َ ً َ ََ ٢٧٩, ٢٧٨ 

َمن صعد ثنية املرارى  َُ َ َّ َِ َِ ١٦١ 
ِمن صىل صالة الصبح فهو يف ذمة اهللاِ ِّ ََ ُ ُّ َ َِ َ َّ ٣٦٣ 
ِمن مشى يف ظلمة الليل إىل املساجد ِِ َ َ ِ َّ ُ َ َ َ ٢٧٨ 
ًمن يتكفل يل أال يسأل أحدا شيئا َ ً ََ َ ََ ّ ُِ َّ َ َ ٨٦ 

ًمن يتكفل يل أال يسأل شيئا َ َ ّ َُ َِ َّ َ َ َ ٨٥ 
َمن يصعد الثنية ثنية املرار فإنه حيط عن ُُّ َ َ َ ََّ َُ ّ ّ َ َّ ِ ُ ِ ِ َّه ما حطِ ُ ُ ١٦١ 

ًهل ترك أبوك عليه دينا  َ ُِ َ َ َ َ َ َ ١٥٧ 
ًهل من رجل يأخذ مما فرض اهللاُ ورسوله كلمة  َ ُِ َ ُ ُُ ُ َ َ ََ ّ َِ ُِ ٍ ٣٢٥ 

ُّوأمر النبي  ِأصحابه, وهبم أشد القرح̂ َ َ ُّ َ ١٤٨, ١٤٧ 
ُواهللاِ, ما كذبت وال ومهت وال نسيت ُ ُِ َ َ ََ َ ٢٧٧ 

ُيؤم الناس يف الطعام اإلمام أ ُِّ َّ َ َّ ُو رب الطعام أو خريهمُ ُ َ ِ َّ ُّ َ ٩٣ 
َيا أهيا الناس, سلوا اهللاَ العافية ِ ُ َ ُُّ ّ ١٦ , ١٥ 
َيا ثوبان, إن شئت أن تلحق َ َ َ ِ ُ َ ٨٣, ٨٢, ٨١ 

َيا ثوبان, ما غري لونك َ َ َ َّ َ ُ َ ٨٦ 
َيا جابر, ما فعل دين أبيك ِ ُِ َ ََ َ ُ ١٥٦−١٥٥ 
َيـا جـابر, هل تزوجت َّ َ َ َ ُ ِ ١٥٢ 
ِيا جارية ُ, هذه صف ِ ِ َُة املؤمنني حقاِ َ ِ ِ ُ ٣٧٧ 

ْيا حارس أقبل, يا حارس أدبر ِ ُِ ُِ ِْ ٣٢ 
َيا رسول اهللا, إن أيب رجعني  َ ١٤٩, ١٤٨ 

َيا سبحان اهللاِ ًما أزهد كثريا من الناس يف خري! ُ َ َ ٣٧٦ 
ِيمسح عىل املوقني واخلامر ِ ِ َ ُ َ ُ َُ ١٩٧ 
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 ةفهرس تراجم املجلد
 ١ )تتمة(َثابت بن أقرم 
 ٣ َثابت بن ثوبان

 ٨ ثابت بن جعفر بن أمحد
ّثابت بن احلسني بن حممد ُ ٩ 
َثابت بن خويلد البجيل َ َِ ُ ١٠ 

َّثابت بن رسج أبو سلمة الدويس َ َ َ ١٠ 
ِثابت بن سعد أبو عمرو الطائي احلميص ٍ َ ١٤ 

َثابت بن سليامن بن سعد اخلشن ُ  ١٧ يُ
 ١٨ ُّثابت بن عبد اهللا بن الزبري

ِّثابت بن عبيد بن  سعيد السنجاري ُ ٢٦ 
 ٢٧ ِثابت بن عجالن أبو عبد اهللا األنصاري احلميص

 ٣١ َثابت بن قيس بن اخلطيم
ِثابت بن معبد أخو عطية بن معبد املحاريب ُ ٍ َِ ّ ََ ََ ٣٦ 

َثابت موىل سفيان بن أيب مريم  َ ُ ٥١ 
َثابت بن نعيم   ٤٠ ُاجلذاميُ

ّثابت بن هشام الكلبي املري ُ ٤٣ 
 ٤٤ ثابت بن حييى بن إسار 

ِثابت بن يزيد بن رشحبيل ْ َ ُ ٥٠ 

ْثابت بن يوسف بن احلسني أبو احلسن الورثاين َُ ٥٠ 
َثبيت بن يزيد البهراين َ ُ ٥٣ 

ّثروان أبو عيل ْ َ ٥٤ 
ّثريا بن أمحد بن احلسن َ ُ ٥٥ 
 ٥٦ ثعلبة بن هشام بن حييى
 ٥٧ ثعلب بن جعفر بن أمحد

 ٥٨ ثقة بن عبد الرمحن الكلبي
َثاممة بن حزن بن عبد اهللا ُ ٥٩ 

َثاممة بن عدي القريش  ُ ٍُّ ٦٣ 
 ٦٥ ُثاممة بن يزيد األزدي

َثميل بن عبد اهللا األشعري  ُ ٦٨ 
 ٧٤ َثواب بن إبراهيم بن أمحد
 ٧١ َثوابة بن أمحد بن عيسى
ُّثوبان بن إبراهيم ذو النو  ٧٥ ن َ

 ٩٢ َثوبان أبو ثابت
َثوبان بن جحدر  َ َ ٧٥ 

 ٨٩ َثوبان بن شهر األشعري 
ُثوبان بن عمرو بن اللصيت اجلذامي َ ُّ َ َ ٩٢ 
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٤٣١ 
َثوب بن تلدة َ ُ ٩٤ 

 ٩٩ َثور بن معن بن يزيد
 ٩٩ ثور بن يزيد بن زياد 

ِجابر بن جبري املذحجي التميمي َ ُ ١١٨ 
ِجابر بن رأالن الطائي السنبيس ِّ ١١٨ 

َجابر الرعيني ُّ ١٧٩ 
ُجابر بن سمرة بن جنادة  ُ َ ١٢٠ 
َجابر بن عبد اهللا اخلزرجي ْ َ ١٣١ 

ُجابر بن عبد اهللا بن عصمة املحاريب ِ ١٧٧ 
َجابر بن عمرو أيب صعصعة َ َ ٍ َ ١٧٧ 

َجابر النخعي َّ ١٨٠ 
 ١٨١ جارية بن أرصم الكلبي

 ١٨١ َجارية بن عبد اهللا األشجعي
 ١٨٢  بن مالكُجارية بن قدامة

 ١٩٧ ّجامع بن بكار بن بالل 
ِجامع بن خمنف الكاليب  َِ ١٩٨ 

َجانوش بن بك أبو احلسن الفرغاين  ُ ١٩٩ 
ّجربون بن عبد اجلبار بن واقد الليثي  َُ ْ ٢٠٠ 

ّجربيل بن حييى بن قرة  ُ َ ِ ٢٠١ 
َجبلة بن األهيم بن جبلة َ َ َ ٢٠٤ 

َجعونة بن احلارث بن خالد ْ َ ٢٠٩ 
ّمجاهر بن محيد اجلريش َ ُ َ ُ ُِ ٢١٦ 
ّمجاهر بن عيسى القريش َ ُ ِ ُ ٢١٧ 

ّمجاهر بن حممد بن أمحد ِ ُ ٢١٧ 
ِمجال بن برش العامري الكاليب  ِ َ ٢٢٠ 

ّجـمح بن القاسم بن عبد الوهاب  َ ُ ٢٢٣ 
َمجوح بن عمرو الفهمي ٍ َ ُ َ ٢٢٧ 
َمجيل بن أمحد بن فضالة  ِ َ ٢٢٨ 

ّمجيل بن متام بن عيل ّ ِ َ ٢٢٩ 
َمجيل بن عبد اهللا  بن معمر  َ ِ َ ٢٣٠ 

ِمجيل بن أيب املخارق احلارثي  ُ ِ َ ٢٦٨ 
ِمجيل بن يزيد األزدي َ ٢٦٨ 

ِمجيل بن يوسف بن إسامعيل َ ٢٦٩ 
َجناح بن روح بن جناح  ََ ٢٧١ 

َجناح أبو مروان  َ ٢٧٢ 
َجناح بن نعيم الكلبي َُ ٢٧٢ 

َجناح بن الوليد  َ ٢٧٢ 
ّجنادة بن أيب أمي  ٢٧٦ ةُُ

َّجنادة بن حنيفة الصغاين  َ ُِ ٢٧٦ 
ّجنادة بن أيب خالد أبو اخلطاب ُ ٢٧٦ 

َجنادة بن عمرو بن اجلنيد ُ َ ُ ٢٨٠ 
ّجنادة بن قضاعة الضبي  َّ ُ ٢٨٢ 

ِجنادة بن كبري َ ُ ٢٨٣ 
 ٢٩٤ ُجنادة بن حممد بن أيب حييى

ِجندب بن جنادة أبو ذر الغفاري ّ ُ َُ ٢٩٨ 
َجندب بن جندب بن ع َ َُ  ٢٩٨ مروُ



 فهرس تراجم املجلدة

 

٤٣٢
ُجندب بن زهري بن احلارث  ُ ٢٩٨ 

َجندب بن عبد اهللا ُ ٣٠٥ 
َجندب بن النعامن أبو عزيز األزدي ُّ َ ُ ٣٢٠ 

َجنيد بن حكيم بن اجلنيد َُ ِ َ ُ ٣٢١ 
َجنيد بن خلف بن حاجب  َ َ ُ ٣٢٤ 

َجنيد بن عبد الرمحن بن عمرو  َ ُ ٣٢٥ 
ّجهري بن حممد أبو القاسم  َ ُ ٣٥٦ 

َجواس بن القعط َ ّ  ٣٣٣ ل َ
َجودر بن الزحاف القريش ُ ّ َ َ ٣٣٥ 
َجون بن قتادة بن األعور  ََ ٣٣٦ 

ّوهر موىل أيب متيم معد امللقب باملعز َج ِ ُ َُّ ٍّ َ َ َ ٣٥٠ 
ّجوية بن عائذ َ ُ ٣٥٢ 

ُجيش بن مخارويه ُ َ ٣٥٧ 

َجيش بن حممد بن صمصامة  َّ ٣٥٩ 
َجيش بن ميمون بن عبد اهللا  َ ٣٦١ 

َحابس بن سعد ِ ٣٦٢ 
َاتم بن أمحد بن احلجاج أبو سهل املروزيح ّْ َ ٣٧٢ 

َحاتم بن شفي بن يزيد ّ َ ُ ٣٧٢ 
 ٣٧٤ حاتم بن عبد اهللا بن سعد 
َحاتم بن النعامن بن عمرو  ُّ ٤٠٨ 

ّحاتم بن يونس أبو حممد  ُ ٤١٢ 
َحاجب بن خليفة  ِ ٤١٧ 

َحاجب القريش  ُ ٌ ِ ٤٢٢ 
ِحاجب بن مالك بن أركني  ْ ٤١٤ 

 ٤١٨ َيد بن ميمون ِحاجب بن الول

  



 ٤٣٣ فهرس القوافـي

 
٤ 

 فهرس القوايف
 الصفحة عدد األبيات البحر الشاعر ةقافيال أول البيت

ِأريتك َ  ٢٥٣ ٣ الطويل مجيل بثينة ُإباء َ

ُنحن َمغضبا َ  ٣٦٨ ١ الطويل جمهول ُ

َأبوك َابن دارة الغطفاين ِراغبا ُ  ٤٠٨ ٣ الطويل َ

ًوإن امرأ َ  ٩٥ ٢ الطويل ثوب بن تلدة ُدائـب َّ

ًوإن زيادا ِ ُنحب َّ ٍموح بن عمرو الفهميَاجل َ َ  ٢٢٧ ٣ الطويل ُ

ُّاحلب ُّأال أهيا  ٢٦٤ ١ الطويل مجيل بثينة ُ

ِلعمري َ ْكتائبه َ ُ َأبو نخيلة َ  ٣٣٢ ,٣٣١ ٤ الطويل ُ

َلقد َ علمتَ ِ ِاملكاسب َ ِ  ٩٨ ,٩٧ ١٢ الطويل ثوب بن تلدة َ

ُّبت إذا ما ُرويت ِ ِ  ٤٠٠ ٣ الوافر حاتم الطائي َ

ِثابت ُانـمَما ز إذا  ٤٧ ٢ الطويل ّعبد اهللا بن أيب املرار ِ
ُأنوح ِموايت ُ  ٧٢ ٣ الطويل جارية بالبرصة ُ
ّلـام ِفخرت ُ رأيتَ َّ  ٣٩٢ ٢ الطويل حاتم الطائي َ

ُحلفت َ ُأنجح َ  ٢٥١ ,٢٥٠ ٣ الطويل مجيل بثينة َ

َأال ليتنا ُرضحيها َ ِ  ٢٣٦ ٢ الطويل مجيل بثينة َ

َما هيج َّ  ٣٥٤ ١ خملع البسيط  ِالواحي َ



 ٤٣٤  القوافـيفهرس
 الصفحة عدد األبيات البحر الشاعر ةقافيال أول البيت
ُوما ملت  ٢٢٩ ,٢٢٨ ٣ الطويل بعض أهل العلم َفقدا ُ

َنمت ُوليد َ ِ  ٢٣٣ ١ الطويل مجيل بثينة َ

ِّلكل ُ ُشهيد ٍيثِدَح ِ ِ  ٢٣٩ ١ الطويل مجيل بثينة َ

َأال ليت ُيعود َ ُ  ٢٣٩ ١ الطويل مجيل بثينة َ

ُوحيسب َ ُأريد َ ِ  ٢٤٧ ٦ الطويل مجيل بثينة ُ

ُفال اجلود ُيزيد ُ ِ  ٣٩٧ ٣ الطويل حاتم الطائي َ

َوعاذلني ِ ُأجد ِ  ٢٥٢ ٦ البسيط مجيل بثينة ِ

ُّتظل َ ُالرساهيد َ ِ  ٣٣١ ١ البسيط أبو جويرية عيسى بن عصية َّ

َلو كان ُقـعـدوا َ َ  ٣٢٨ ٥ البسيط أبو جويرية عيسى بن عصية َ

َأمل تر َ ِبعيد َ ِ  ٤٠٠ ,٣٩٩ ,٣٩٨ ١ الطويل حاتم الطائي َ

ُقليل ِ ِالفساد َ  ٣٩٧ ٢ فرالوا املتلمس َ
ِعـبـاد َأوىل ّ َحفصويه الكاتب املروزي َ ُ َ ُ َْ  ٤٨ ٤ الكامل َ
ُ الطـالبُّأهيـا ِ ِزيـد ّ  ١١٢ ,١١١ ٣ جمزوء الرمل عبد اهللا بن املبارك َ
َّاملؤخرا  اهللاُإذا َ  ٢٢ ١ الطويل  ُ

ِّما للجذامي ِ ُعذر ُِ ْ  ٤٢ ٩ الطويل بعض شعراء قيس ُ
َّأماوي ُالصدر ِ  ٤٠٣ ٦ طويلال حاتم الطائي َّ

َّأماوي ُعذر ِ  ٤٠٥ ,٤٠٤ ١٢ الطويل حاتم الطائي ُ

َ عزمتإذا ما َ ُالفقر َ  ٤٠٥ ١ الطويل حاتم الطائي َ

ٍكحلفة َ ُالكبار َ  ٢٤٤ ١ جمزوء البسيط األعشى ُ



 ٤٣٥ فهرس القوافـي

 الصفحة عدد األبيات البحر الشاعر ةقافيال أول البيت
َّما رض ُسرت َ  ٤٠١ ٢ الكامل حاتم الطائي ِ

ْكارسه ِاينتَّلَ دُمها ُ  ٢٣٨ ٣ الطويل الفرزدق ِ

ُأمارس ِ ِأستش ُ  ٣٩٠ ,٣٨٩ ٣ الطويل حاتم الطائي ُريهاَ

ُفإن حيجبوها ُ ِأمــيــر َ  ٢٥٣ ٣ الطويل مجيل بثينة ِ

َّخلييل َ ِ ِالنرش َ  ٢٥٧ ,٢٥٦ ,٢٥٥ ١٥ الطويل مجيل بثينة َّ

ِوال هتجريني ِ ُ ِّالرب َ  ٢٦٠ ,٢٥٩ ٦ الطويل مجيل بثينة ِ

ِسيل ِجمزري َ َ  ٤٠١ ٢ الطويل حاتم الطائي َ

ُما كنت ِخنـزيـ ُ َحفصويه الكاتب املروزي ِرِ ُ َ ُ َْ  ٤٩ ٢ البسيط َ

ِتذكري ُظَ ألحفِّإين ُ  ٢٦١ ,٢٦٠ ٤ الكامل مجيل بثينة َ

ْكبـره ٍّبِحـُمـِل َمن َِ  ٤٩ ٢ املنرسح أمحد بن محيد ِ

ْفكره يِّنـَمَّ التَلـوال ِ َ  ٤٩ ٣ املنرسح فضل الشاعرة ِ

ُأرقـت ُحارس ِ ّجواس بن القعطل الكلبي ِ َ َ ّ  ٣٣٤ ,٣٣٣ ٣ الطويل َ

َوقربن ْ َّ  ٢٤١ ١ الطويل عمر بن أيب ربيعة َإصبعا َ

َعرفت َ َبلقعا َ  ٢٤١ ١ الطويل عمر بن أيب ربيعة َ

َتباهلن ْ َ  ٢٤٣ ١ الطويل عمر بن أيب ربيعة َأوضعا َ

ِلعمري َ ّعنبة بنت عفيف أم حاتم طيئ جائعا َ ُّ ُ َ َ  ٣٩٦ ٤ الطويل ِ

َوإنك  ٤٠١ ١ الطويل حاتم الطائي َأمجعا  إنَّ

َكفى ُيروع َ َّ  ٢٦٤ ٣ الطويل مجيل بثينة َُ

َّصدت  ٢٥٥ ,٢٥٤ ١٣ البسيط مجيل بثينة ِإطامع َ



 ٤٣٦  القوافـيفهرس
 الصفحة عدد األبيات البحر الشاعر ةقافيال أول البيت

ُمنصف ٍّدَعَ مُّوأي ِ  ٢٣٣ ١ الطويل مجيل بثينة ُ

ُونحن ُترعف عناَنَ مَ ُ  ٢٣٧ ٤ الطويل مجيل بثينة َ

ّوكنا ُتعيـَّفـوا ُ َ  ٢٤٧ ٣ الطويل مجيل بثينة َ

ْبرزنا َ ُاملتضعف َ َّ َ َ  ٢٤٨ ٥ الطويل مجيل بثينة ُ

ِيكفـي ّسلمى الياممية ِإلفـي َ  ٥٠ ٣ الكامل َ

ُخرق َقالت ُ  ٣٩١ ٤ البسيط حاتم الطائي ُ

ًمهال َفعال َ  ٣٨٦ ١ البسيط حاتم الطائي َ

ٌفام روضة ُهطل َ  ٢٣١ ٢ الطويل مجيل بثينة ُ

ُفقلت ُموكل ُ َّ َ  ٢٤٥ ٣ الطويل كثري عزة ُ

ُفقلت ُمرسل ُ َ  ٢٤٦ ٣ طويلال كثري عزة ُ

ِإىل القرم َ ُينيل َ ِ  ٢٤٩ ,٢٤٨ ٩ الوافر مجيل بثينة ُ

َعوى ْحياوله َ ُ ِ  ٤٠٢ ٧ الطويل حاتم الطائي ُ

َّخلييل َ ِ ِقبيل َ  ٢٤١ ١ الطويل مجيل بثينة َ

َّخلييل َ ِ ِقبيل َ  ٢٥٣ ٢ الطويل مجيل بثينة َ

ِوقد رابني َ ِمجل َ ْ  ٢٥٤ ٢ الطويل مجيل بثينة ُ

ِأرحني ْ  ٣٢٩ ١ الطويل لجمهو ِزائل ِ

َويقلن َْ ِالباطل ُ  ٢٤٥ ٣ الكامل مجيل بثينة ِ

ِرسم ْجلله َ َِ  ٢٣٨ ٣ اخلفيف مجيل بثينة َ

ِرسم ْجلله َ َِ  ٢٣٩ ١ اخلفيف مجيل بثينة َ



 ٤٣٧ فهرس القوافـي

 الصفحة عدد األبيات البحر الشاعر ةقافيال أول البيت
ًورصيعا ِ  ٢٤٠ ٨ اخلفيف مجيل بثينة ْهِلَأس َ

ِمـوحـشـًا  ٢٤٠ ١ اخلفيف مجيل بثينة ْهــِلِدـَتـعُم ُ
ْجمَّالر يِذَّ الُ ابنأنا  ٢٥ ٣ الطويل كعب بن زهري َ
ُ شيخأنا  ٣٩٤ ١ الوافر محيد بن حريث الكلبي َّالسناما َ

ِفال تطبخي ُ ُحرام َ  ٣٩٠ ,٣٨٩ ٢ الطويل حاتم الطائي َ

ٍ مرثدُأبو َ ُحاتم َ  ٤١٠ ١ الطويل جمهول ِ

َذهب َ ُالسالم َ  ٢٨٢ ١ اخلفيف أبو جويرية عيسى بن عصية َّ

َذهب َ ُالسالم َ  ٣٢٧ ٢ اخلفيف رية عيسى بن عصيةأبو جوي َّ

َذهب َ ُالسالم َ  ٣٣٠ ٣ اخلفيف أبو جويرية عيسى بن عصية َّ

َهلك َ ُالسالم َ  ٣٣٠ ٣ اخلفيف أبو جويرية عيسى بن عصية َّ

ْمهمـه ُابـتِك اذه ُ َ  ٤٧ ٤ الكامل )الشيصأبو أو العتايب, أو (أبو متام  ِ

ٍّ خيربيأبا ِ َ ُشتامها َ ّ  ٤٠٧ ,٤٠٦ ٤ باملتقار حاتم الطائي َ

َإن ابن ِباللوم َّ  ٢٠٨ ١ الكامل حسان بن ثابت ُّ

َطرقتك َ ِبسالم ََ  ٢٣٩ ١ الكامل جرير َ

َأما يعجبك ْ ْالعيان ُِ  ٣٦٧ ٢ الوافر حابس بن سعد ِ

َأمـا بيـن ْثـمــان َ  ٣٦٨ ٣ الوافر حابس بن سعد َ

 ٢٤٢ ١ اخلفيف مجيل بثينة فرآنا تاَ قالُومها

ِمع َوعُمُ دَّكأن  ٢٤٥ ٣ الطويل مجيل بثينة ُنيَ

َفقد الن ُيلني َ ِ  ٢٥٩ ,٢٥٨ ١٤ الطويل مجيل بثينة َ



 ٤٣٨  القوافـيفهرس
 الصفحة عدد األبيات البحر الشاعر ةقافيال أول البيت
ٌفام جازئات ِحواين ِ  ٢٦٣ ,٢٦٢ ٤ الطويل مجيل بثينة َ

َجناح بن روح ِإحسان هللاِ   ٢٧١,٢٧٢ ٩ البسيط َ

ُوال أزوف ِّ َ ِبالداين ُ  ٣٩٣ ٢ البسيط حاتم الطائي ّ

ِيرجتيني ِوما من ِ َ  ٣٩٨ ٥ الوافر حاتم الطائي َ

ُفـديتهــا َ ِإلنـسـانـهـا َ  ٣٥٦ ١ الرسيع ابن كاتب املطريي ِ

ُيستصعب َ  ٣٦١ ١ البسيط  اهللاُ َُ

 فهرس األراجيز
  

 الصفحة عدد األبيات البحر الشاعر ةقافيال أول البيت

ْالذنب ُجاؤوا َ  ٢٤٣ ١ الرجز املشطور  َّ

ْاإلحـد ُرأيت ّملا  ٢١ ٣ ملشطورالرجز ا ثابت بن عبد اهللا  َ

ِأنا مج ْاألشد ٌيلَ  ٢٣٢ ٢ الرجز املشطور مجيل بثينة َ

ِ ابن سيفأنا َ ِخالد ُ  ١٩٣ ٥ الرجز املشطور ِعبد الرمحن بن خالد بن الوليد ِ

ْاثبت ِخالد ُ  ١٩٣ ٥ الرجز املشطور ُجارية بن قدامة السعدي ِ

ِيا ليتني َ ْأضع َ  ٢٤٣ ١ الرجز املنهوك دريد بن الصمة َ

ُما وجد ِمصفق َ َّ َ  ٢٦٢ ١٢ الرجز املشطور ابن املعتز ُ

ُيا بكر  ٢٣٢ ٢ الرجز املشطور مكني بن العذري ُذراكــــا ِ

ْأكثمه َيـا ليت ُ  ٤٨ ٥ الرجز املشطور حييى بن أيب نعيم الثقفي َ

َإين إذا مل ِترين ِّ َ  ٢٦٣ ٢ الرجز املشطور رؤبة َ
 



 ٤٣٩ فهرس األعالم

 
٥ 

 فهرس األعالم
 األفراد واألمم واجلامعات والقبائل وأهل البالد

 .٢٩٣  آدم عليه السالم
 .١٠٠  ّأبان بن أيب عياش

 .٣٥  أبان بن ثابت بن قيس
ّأبان بن عثامن بن عفان ُ  ١٧٦, ١٧٥, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢. 

 .٢٦٣  إبراهيم بن إبراهيم بن احلسن بن زيد
 .٢٨٥, ١٣٥حاق   أبو إسإبراهيم بن أمحد بن احلسن

 .٤٠ِإبراهيم بن أمحد بن فراس أبو إسحاق  
ُأمحد بن القاسم بن ميمون بن محزة احلسيني = و إبراهيمأب َ. 

 .٤٠٠  إبراهيم بن أمحد بن مروان
 .٢٩٩  ُإبراهيم بن أمحد املقرئ

ِإبراهيم بن إسحاق الغسييل َ  ١٨١. 
َإبراهيم بن أيب أمية األرحبي ّ ُ  ٢٨٥, ١٣٥. 

 .٢٢٣  بن بيان اجلوهريإبراهيم 
ُإبراهيم بن جدار العذري ِ  ٦, ٣. 

 .١٤٧  إبراهيم بن جعفر
َإبراهيم بن اجلنيد ُ  ٢٨٥. 

 .١٦٤  َإبراهيم بن حبيب بن الشهيد
 .١٩٧  إبراهيم بن احلسن الفقيه أبو طاهر

ِإبراهيم بن احلسني الكسائي  .٤١٠, ٣٦٧ أبو إسحاق  ُ
َإبراهيم بن احلسني اهلمذاين ُ  ١٩٣. 

َإبراهيم بن محزة بن اجلرجرائي أبو طاهر َ َ  ٢٧٢. 
 .٥  ّإبراهيم بن اخلراز
َإبراهيم بن خريم ُ  ٢١٢. 
َإبراهيم بن دحيم ُ  ٢٢٣. 
 .٣٢٤  ِإبراهيم بن دينار

ّإبراهيم بن السندي بن عيل ِّ  ١٨٦. 
 .١٩, ١٨  إبراهيم بن طهامن

 .١٦٥ ,٧٤ إبراهيم بن عبد الصمد
َّ حممـد بـن خرشـيد أبـو إسـحاقإبراهيم بن عبـد اهللا بـن ُ  ١٠٧, ٢٧ ,

٣٠٧, ١٦٣,  ١٦٢. 
َإبراهيم بن عبيد اهللا ُ  ١١٢. 

ِّإبراهيم بن عتيق الدمشقي ِ َ  ٤١٤. 
ْإبراهيم بن عيل بن سيبخت أبو الفتح ُ ِ ّ  ٤٤, ٢٤. 

ّبن إبراهيم الطيان ّإبراهيم بن حممد  .١٦٢, ٢٧   أبو إسحاقَّ
َإبراهيم بن حممد الثقفي َّ ّ  ٣١١. 

 .٦٨  ّبراهيم بن حممد بن احلسنإ
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ِّاملصييص ّإبراهيم بن حممد احللبي  .٣٢٤   أبو إسحاقِ

ُإبراهيم بن حممد بن سفيان ّ  ٢٧٣. 
ِإبراهيم بن حممد بن صالح بن سنان ّ  ٣٢٤. 

َإبراهيم بن حممد بن عرعرة َ ّ  ٣٢٣, ٣٢٢. 
َإبراهيم بن حممد بن عرفة َّ  ٣٥٤, ٢٤١. 
ْإبراهيم بن حممد بن عرو  .٢٨  ةُّ

 .٢٧   أبو إسحاقّبن القفال ّإبراهيم بن حممد
 .٣٨١  َإبراهيم بن مرزوق
َإبراهيم بن مسور ِ  ١٢٣. 
 .٣٢٠, ٣١٩, ١٤٧  ُإبراهيم بن املنذر

ـــصور ـــن من ـــراهيم ب ـــسلمي اإب َل ُّ  ١٤٦, ١٤٣, ١٢٤ ,٧٦ ,٧٢ ,٥, 
٣٧٩, ٣٣٨, ٢٧٧, ١٨٧, ١٦٩, ١٦١, ١٦٠, ١٥٧. 

 .٤١٦  إبراهيم بن منقذ
ّ بن مهديإبراهيم َ  ٢٣. 

 .١٠٨, ١٠٧, ١٠٣  إبراهيم بن موسى
َإبراهيم النخعي َّ   ٣٦, ٢٨, ٢٧. 

 .٣٨  َإبراهيم بن نرص النهاوندي
 .٩٠  إبراهيم بن هانئ

 .٢١٣, ٥٦  إبراهيم بن هشام بن حييى بن حييى
 .٢٩٥, ١١٣, ١٠٧, ٣٦ السعدي   إبراهيم بن يعقوب

 .١٨٠  إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق
 .٢٩٦  راهيم بن يونس اخلطيب أبو إسحاقإب

َ حممد بن حرب=األبرش  ّ. 
 .٢٩٥  إبليس

ّأيب بن عباس بن سهل الساعدي ّ َ ُ  ١٦٨. 
ِاألجلح الكندي َ  ٣١٢, ٣١١. 

ّاألحب بن حن بن ربيعة ُ ّ  ٢٣٤. 

ِأمحد بن إبراهيم بن إبراهيم بن فيل الباليس ِ  ٤١٤. 

 .٢٧٩  أمحد بن إبراهيم بن أمحد الرازي
 .١٤٩  ِد بن إبراهيم بن أمحد بن فراسأمح

, ٢٠٣, ١٤٤, ١١٦, ٤١  و عبـد امللـكِ بـن بـرش أبـأمحد بن  إبراهيم
٣١٩, ٣٠٣, ٢٩٤, ٢٩١.  

 .٣٥٤  أمحد بن إبراهيم بن احلسن
 .٤١٦, ٤١٤  َّأمحد بن إبراهيم الدورقي
 .٢٥٧, ١٩٧ أبو بكر  أمحد بن إبراهيم بن شاذان

ّد بن أيب ذر الصاحلاين األصـبهاين أبـو أمحد بن إبراهيم بن عبد الواح
 .١١١  الوفاء

ّأمحد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباين أبو الطيب َّ ّ  ١٦٦. 
 .٤٠١, ٢٦٧, ٢٥١, ٢٤٤  ِأمحد بن إبراهيم الكندي

 .٣٢٥  ِّأمحد بن إبراهيم بن يزيد السحري
, ١١٥ ,٩٩ ,٨٨, ٦٥, ٥٣, ٤٢, ١  أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن إســحاق

٤٠٨, ٣٧١, ٣٦٧, ٣٠١, ٢٩٤ ,٢٠٢ ,١٩٢, ١٧٦, ١٧٥ ,
٤١٥. 

ِّأمحد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي أبو احلسن ِ  ٤١٠, ١٩٣. 
 .٣٩٦  ُّأمحد بن أيوب
َأمحد بن بديل  .٤١٢, ٣٠٧ اليامي  ُ

َأمحد بن برش بن سعيد اخلرقي أبو بكر   ِ ِ٩٥. 
َأمحد بن برش املرثدي ِ  ٤٢١, ٤١٨. 

 .٢٢٤َأمحد بن بشري بن حبيب  
 .١٧١  محد بن أيب بكرأ

َأمحد بن أيب بكر الزهري أبو مصعب ُ ُّ  ٧٤. 
 .١٩٠أمحد بن أيب بكر العدل  

َّ بكر بن حممد بن محدان الصرييف=أبو أمحد  َ ّ. 
 .١٣٠أبو أمحد التميمي  
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 .٤٢٢  أمحد بن أيب جعفر
ــن جعفــر ــد ب ــو بكــر  أمح , ١٥٩, ١٥٠, ١٤٣, ١٣٠, ١٢٤, ٨٦ أب

٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٢٨٥ ,٢٨٤, ٢٤٦, ٢٤٤, ١٨٧, ١٨٤ ,
٣٧٩, ٣٧٨, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢. 

 .١٢١ ,١٠٤  َأمحد بن جعفر بن محدان
 .٢٣٣أبو بكر   راشد بن سامل بن حممد بن جعفر بن أمحد
ِّبن جناب املصييص أمحد ِ  ٣٢٣, ٣٢٢.  

 .٣٢٢, ٢١٧, ١٨٧َأمحد بن أيب اجلواري  
ّأمحد بن احلارث بن املبارك اخلزاز أبو جعفر ُ  ٣٩٣ ,٣٣٣. 

 .٣٠٨أمحد بن حازم  
َأمحد بن حازم بن أيب عروة أبو عمرو ُْ  ١٦٧. 

 .٣٨٢, ٣٧٩, ٢٢٥)  احلاكم (أبو أمحد
 .١٨٤أمحد بن احلسن األزهري  

, ٧٨, ٦١, ١٩, ١٨, ١٣, ٧ ,٦ ّالباقالين أبـو طـاهر  أمحد بن احلسن
٢٠٦, ٢٩٣, ١٩٠, ١٨٨, ١٤١, ١٣٥, ١٢٨, ١١٥, ١٠٣, ٩١ ,
٣٧٥, ٣٦٤, ٣٤٦, ٣٠٩. 

 .٢١٠, ١٥٠, ١٣٢  أمحد بن احلسن أبو بكر
, ١٩, ١٧, ١٥, ١٤, ١١, ٧, ٤  ّأمحد بن احلسن بن البناء أبو غالـب

١٢٠, ١٠٤, ١٠٣, ٩٤, ٩١, ٨٧, ٧٩, ٧٠, ٦٩, ٥٤, ٢٦, ٢٠ ,
١٧٥, ١٧٢, ١٦٨, ١٦٧, ١٥٧, ١٤٣, ١٤٠, ١٣٦, ١٢٦ ,
٢٧٣, ٢٣٦, ٢٣٤, ٢٣٣, ١٩٧, ١٩١, ١٨٢, ١٧٩, ١٧٨ ,
٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٤, ٣٤٨, ٣٤٥, ٣٠٢, ٢٨٨, ٢٨٧, ٢٨٦ ,
٤٢١, ٤٠٩, ٣٨٨, ٣٨٢, ٣٧٦. 

, ٣٨, ٣٦, ٢٩, ١٩, ٦, ٥ أبـو الفـضل  َأمحد بن احلسن بـن خـريون
١١٤, ١٠٤, ١٠٢ ,٨٠ ,٧٨, ٧٧, ٦٩, ٦٤, ٦١, ٥٩ ,٥١ ,
٢١٣, ٢٠٦, ١٩٠, ١٨٨, ١٨٦, ١٧٣, ١٣٩, ١٣٥, ١١٥ ,
٢٩٦, ٢٩٥, ٢٩٣, ٢٩٢ ,٢٨٧ ,٢٧٩, ٢٧٨ ,٢٧٤ ,٢١٤ ,

٣٧٥, ٣٤٧, ٣٤٦. 
 .٢٣٩  أمحد بن احلسن بن العاملة أبو الفضل

 .٣٤٣ّأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف  
 .٤ّأمحد بن احلسن بن حممد  

 .١٧ُأمحد بن احلسني  
 .١٤٧ُأمحد بن احلسني البيهقي  

َأمحد بن احلسني اجلرادي   ُ٧٢, ٧١. 
َأمحد بن احلسني احلريش أبو بكر  َ ُ ٢١١. 

 .٢٣٠  ُ الرازي أبو زرعةُأمحد بن احلسني
َأمحد بن احلسني بن طالب املشغراين ّ  .١١٠, ٣٠  أبو اجلهم ُ

ّأمحد بن احلسني أبو العباس ُ  ١٤١. 
ّأمحد بن احلسني بن حممد الكسار أبو نرص ّ ُ  ٣٦. 

 .١٧١ُأمحد بن احلسني النهاوندي  
 .١٨أمحد بن حفص  
 .٤١٤َأمحد بن محدون  

َأمحد بن محيد أبو طالب ُ  ٣٤٨. 
َأمحد بن محيد بن أيب العجائز َ  .٣٣٥, ٢١٧, ١٩٨   أبو احلسنيُ

 .٣٤٨, ٢٥٩, ١٤٣, ١١٤, ١٠٥, ٢٩, ٦  أمحد بن حنبل
 .٣٧٠أمحد بن خالد  

 .٣٦٢أمحد بن خالد الوهبي  
 .٢٦٣, ١٦٢, ٥٤ُأمحد بن زهري بن حرب  
 .١٢٥أمحد بن سعد بن احلكم  
 .٢٢٣  أمحد بن سعيد أبو احلارث

 .٤٢١, ٤٢٠, ٤١٨ِعيد الدارمي  أمحد بن س
 .١٧٩, ١٣٥, ٣٢, ٣١ِأمحد بن سعيد بن شاهني  

 .٢٣٣, ٢٣٢, ٢٣١ِّأمحد بن سعيد بن عبد اهللا الدمشقي  
 .٢٩٦  ُأمحد بن سالمة بن حييى أبو احلسني
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 .٣٩  ليامنُأمحد بن س

َأمحد بن سليامن بن أيوب بن حذمل   ّ ُ٣٦٦, ١٥. 
ِأمحد بن سليامن بن برسام أبو  .١٢   حامدُ

ّأمحد بن سليامن بن زبان   َ ُ٤٠. 
ُّأمحد بن سليامن الطويس   ُ٢٣٦, ٢٣٣, ٢٣٢, ٢٦, ٢٠, ١٩. 

َّأمحد بن شعيب بن عيل النسائي أبو عبد الرمحن ّ َ ُ  ٣٦. 
 .١٩٢, ١٠٥, ٩٢, ٧أمحد بن صالح  

 .١٩٥, ٩٦  أمحد بن أيب طالب أبو جعفر
ُعثامن بن حممد املقرطالب بن = أبو أمحد  ّ  .ئ األزديُ

َأمحد بن طاهر بن سعيد امليهني أبو الفضل ِ  ٢١٠. 
 .١٢أمحد بن طاهر بن النجم  

َأمحد بن عبد الباقي بن مبارك أبو املكارم ُ  ٤١٩. 
 .١٤٢, ١٣٧ّأمحد بن عبد اجلبار  
 .٣٠٨)  ابن أيب ليىل(أمحد بن عبد الرمحن 

 .٤١٦, ٤١٤  ّأمحد بن عبد الرمحن بن بكار
ّرمحن بن حممد بن اجلارود الرقي أبو بكرأمحد بن عبد ال ّ  ٣٤٤. 

 .٩٣  َأمحد بن عبد الرحيم احلوطي أبو زيد
 .٣٢٣ّأمحد بن عبد الغفار  

 .عبد اهللا بن بكر= أبو أمحد 
ِأمحد بن عبد اهللا بن اخلرض أبو احلسن َ  ١٩٥, ٩٦. 
 .٤١٤, ٢١٧, ١٥٤ ُأمحد بن عبد اهللا بن أيب دجانة أبو بكر 

 .٢٣٢ُّهللا الدوري  أمحد بن عبد ا
 .٧٣, ٧١  ُأمحد بن عبد اهللا بن ذكوان أبو عبيدة

 .٣٢٠, ٣١٨أمحد بن عبد اهللا بن سعيد  
ــرحيم   , ١٨٩, ١٣٧, ٧٩, ٦٠, ١٢٦أمحــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد ال

٢٨٧. 
 .١٠٨, ٧٧  أمحد بن عبد امللك أبو صالح

 .٣٨٤, ٣٧أمحد بن عبد الواحد  
 .٢٢٣  َوبري أبو عبد اهللاَأمحد بن عبد الواحد بن يزيد اجل

 .١٨٦أمحد بن عبد الوارث  
 .٩٠ّأمحد بن عبد الوهاب  

 .٢١٨, ٢١٧  ّأمحد بن عبد الوهاب بن الصابوين أبو بكر
َالغندجاين بن موسى عبد الوهاب بن حممد= أبو أمحد  َ. 
, ٦١, ٥١, ٣٨, ٣٦, ٢٩, ١٨, ١٧, ١٣, ٧  بدان أبو بكرَأمحد بن ع

٢١٤, ١٩٠, ١٨٦, ١٤١, ١٢٨, ١٠٣, ٩١, ٨٠, ٦٩, ٦٤ ,
٣٦٤, ٣٤٧, ٢٩٦, ٢٨٧, ٢٧٨, ٢٧٤. 

َأمحد بن عب  .٣٩٩, ١٩٦, ١٧٥, ١٢٨, ١١٢, ٨٩, ٨٧, ٥٤يد  ُ
ُأمحد بن عبيد اهللا بن احلسن بن دحروج   ُ١٢٣. 

ّأمحد بن عبيد اهللا العكربي أبو العز َُ ُ  ٤٧. 
َ عبيد اهللا بن حممد الفريض =أمحدو أب َّ ُ. 

 .٢٩٣, ١٧٤   ناصحُأمحد بن عبيد بن
 .٣٧٧ُأمحد بن أيب عثامن  

َأمحد بن عثامن بن حكيم   ُ٤١٤. 
, ١١٦, ١١٠, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٥, ١٠٦, ٣١, ٦  بو أمحد بن عديأ

٤١٥, ٣٤٨, ٣٤٧, ٣٤٠, ٣٢٤, ١٥٣. 
 .١٩٦, ١٩٠, ٨٢أبو أمحد العسكري  

ُّأمحد بن عيل بن أمحد الدواليب   ّ٣١٨. 
 .٣٥٤  ّأمحد بن عيل البادا أبو احلسن

ــو بكــر , ٢٦١, ١٣٤, ٧٢, ٦٣  ّأمحــد بــن عــيل بــن ثابــت احلــافظ أب
٣٠١. 

 .٣٨٠ّأمحد بن عيل بن اجلارود  
ّأمحد بن عيل بن احلسني بن البناء   ُ٢٠٦. 
 .٦٢, ٣٠  ّأمحد بن عيل بن خلف أبو بكر

ُأمحد بن عيل بن عبيد اهللا بن سوار املقرئ   ّ َ ُ ّ٣٤٨. 



 ٤٤٣ فهرس األعالم
َّأمحد بن عيل بن عيل بن السمني   .١٣٢  َأبو املعايلّ

 .١٢٢  ّأمحد بن عيل بن الل أبو بكر
ّأمحد بن عيل املدائني أبو عيل َّ  ٢٨٧, ١٨٩, ١٣٧, ١٢٦, ٧٩, ٦٠. 

َأبو يعىل أمحد بن عيل َ  ١٦٩, ٧١, ٨. 
َأمحد بن عمر بن روح النهرواين   َّ ُ٢١٢. 

ّمحد بن عمر بن عثامن العصاريأ َ ُ   )ابـن البغـل العـصاري( َأبو الفـرج ُ
٣٨٩, ٣٢٨. 

َأمحد بن عمرو األمحيس   َ٣١٠. 
, ١٧٦, ١٧٥, ١١٥, ٩٩, ٨٨, ٦٥, ٥٣, ٤٢, ١  ِأمحــد بــن عمــران

٣٧١, ٣٦٧, ٣٢٦, ٣٠١, ٢٩٤, ٢٩٢, ٢٧٥, ٢٠٢, ١٩٢ ,
٤٠٨. 

, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٤, ٩١, ٧٩, ٦٩, ١٧, ٧ُأمحــد بــن عمــري  
٣٦٤, ٢٨٧, ٢٧٣, ١٧٩, ١١٠. 

َأمحد بن عيسى بن عبد اهللا العلوي أب  .٣١٠  و الطاهرَ
َأبو أمحد الغندجاين  .عبد الوهاب بن حممد بن موسى = َ

 .٢٩٩َأمحد بن فرج  
 .٢١١, ١٥  ُأبو عتبة َأمحد بن الفرج

 .٢٢٨َأمحد بن فضالة  
 .٨٢  أمحد بن الفضل أبو بكر
 .٤  أمحد بن القاسم أبو بكر

ِأمحد بن القاسم العجيل الربيت   ِ٣٣١. 
َأمحد بن القاسم امليانج  .١٢ي  َ

ُأمحد بن القاسم بن ميمون بن محزة احلسيني  .٤٠٠  و إبراهيم أبَ
ــل ــن كام ــايضأمحــد ب ــر الق ــو بك , ٣٢٢, ١٧٩ ,١٣٥, ٣٢ ,٣١    أب

٣٢٤, ٣٢٣. 
 .٢٦٣  ُأمحد بن لقامن

ُأمحد بن حممد بن إبراهيم األشناين ّ  ٣٠. 

 .١٥٢  ّأمحد بن حممد بن إبراهيم الصديف أبو بكر
 .٣٧٧  ّراهيم القصاريّأمحد بن حممد بن إب

ّ حممد بن أمحد بن إبراهيم العسال احلافظ =أبو أمحد ّ. 
ّأمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين أبو طاهر ّ  ٣٩٠. 

ْأمحد بن حممد بن أمحد الربقاين أبو بكر َ ّ  ٤٢٢, ٣٦٣. 
 .٢٧  ّأمحد بن حممد بن أمحد بن البغدادي أبو سعد

َأمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن مر  .٦٨  ُدويه أبو بكرّ
ِّأمحد بن حممد بن إسحاق السني أبو بكر ُّ ّ  ٢١٨, ٣٦. 

 .١١٥, ٦  ّأمحد بن حممد بن إسامعيل
َأمحد بن حممد بن إسامعيل بن الفرج أبو بكر ّ  ٣٧٣. 

ّأمحد بن حممد اإلشبييل أبو العباس ّ  ٧٢, ٧١. 
ُأمحد بن حممد بن أوس املقرئ أبو عبد اهللا ّ  ١٢٢, ١٢١. 

 .٣٢٣, ٣٢٢  ّن حممد بن أيوبأمحد ب
ِأمحد بن حممد بن بكر الباليس ّ  ٧٣, ٧١. 

َأمحد بن حممد بن بكر اهلزاين أبو روق ّّ ِ  ٩٥. 
ِأمحد بن حممد الباليل أبو حامد ّ  ١٨. 

َأمحد بن حممد البلخي أبو القاسم ّ  ٨٤. 
ّأمحد بن حممد بن اجلراح اخلزاز أبو بكر ّ ّ  ٤٠٥. 

 .٤٠٢, ٣٩١, ٣٨٦  ّأمحد بن حممد بن جعفر
 .١٢٨, ٦٤  ّأمحد بن حممد أبو حامد

ِأمحد بن حممد بن احلسن احلسنويي أبو حامد ُ َ ّ  ٣٢٣. 
ِأمحد بن حممد بن احلسني البيهقي اخلرسوجردي أبو حامد ْ ُ ََ ُ ّ  ٣٧٠. 

 .١٥٣, ١٥٢, ١٣٨  ّأمحد بن حممد اخللييل أبو القاسم
ُأمحد بن حممد بن زنجويه أبو احلسن َ ّ  ٨٢. 

 .٣٣٨, ١٥٠, ١٤٦, ١٤٢  ّ بن حممد بن زيادأمحد
 .٣٠٣  ّأمحد بن حممد بن سعيد

ِأمحد بن حممد بن سعيد الطريثيثي أبو نرص َ ُّّ  ١٧٦. 



٤٤٤ فهرس األعالم
ّأمحد بن حممد بن سالم البغدادي ّ  ٦٦. 
َأمحد بن حممد بن سلم املخرمي َ َّ  ٢٣٠. 

َّأمحد بن حممد بن الصلت ّ  ٤٩. 
َأمحد بن حممد بن عبد اهللا البجيل َ  .١٧٦, ١٠٢   أبو مسعودّ
 .١١١  ّأمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو بكر
ّأمحد بن حممد بن عبد اهللا القطان ّ  ٨٣. 

 .٦٣, ٣٠  أبو احلسن ّأمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي
ـــي   ـــد العتيق ـــن حمم ِأمحـــد ب َ ّ١١٤, ١١٣, ١١١, ١٠٩, ١٠٧, ٣٠ ,

٢٨٦,  ٢٥٧ ,١٩٢ ,١١٦. 
ُأمحد بن حممد بن عيل بن مزا َحم الصوري أبو عمروّّ ْ ُّ ِ  ٤١٥, ٢١٨. 

 .٢٩٥  ّأمحد بن حممد بن عامر
ُأمحد بن حممد بن عمر ّ  ٤٠٣, ٢٨٦, ١٧٣, ١٣٦, ١٠٣, ٧٩. 

ُّأمحد بن حممد بن عمر اللنباين ُ  .٣٥٢ ,١٩٣, ١٢٦   أبو احلسن ّ
ّأمحد بن حممد بن عمران بن اجلراح بن اجلندل أبو احلسن ِّ  ١٨٥. 

, ١١٥, ١١٤, ٨٣, ٨١, ١٧  ى البغــداديّأمحــد بــن حممــد بــن عيــس
٣٦٥. 

 .٢٨٨, ١٣٨, ٩٢, ٨٢  ّأمحد بن حممد أبو الفضل
ِّأمحد بن حممد بن الفضل السجستاين أبو احلسن ّ  ٢٢٣. 

ِأمحد بن حممد بن القاسم الوجيهي أبو بكر  َ ّ ٢٦٨. 
َأمحد بن حممد الكالباذي ّ  ٢٩٠, ١٧٣, ١٤٠, ١٢٩, ٣١ . 
ّأبو أمحد بن حممد بن حمم  .١٨٨  دّ

ّأمحد بن حممد بن مرسوق أبو العباس َ ّ  ٣٨٩, ٣٢٨. 
 .١٣٩  ّأمحد بن حممد أبو مسعود

َأمحد بن حممد املفيد اجلرجرائي أبو بكر َ ُّ  ٢٦٩. 
ُأمحد بن حممد بن منصور العايل اخلطيب أبو احلسني ّ  ٢١١. 

ِأمحد بن حممد بن موسى بن القاسـم بـن الـصلت املجـرب أبـو احلـسن ْ َُّ ّ  
٣٩٩. 

َأمحد بن حممد بن حييى بن محزة ّ  ٢٢٨, ٥. 
 .١٠٦  ّأمحد بن حممد بن حييى بن سعيد

, ٢١٨, ١٨٧, ١٦٤, ١٤٩ ,١٢١ ,٥٤  أمحــد بــن حممــود أبــو طــاهر
٤١٥ ,٤١٢ ,٣٤٣. 

َأمحد بن مروان الدينوري أبو بكر َ ِّ َ  ٣٢٣. 
 .٢٠٩, ٣٩٦, ٣٨أبو حييى  , أمحد بن مروان بن عبد اهللا

ــن معــروف   , ١٤٧, ١٤٣, ١٣٦, ١٢٦, ١٠٣, ٧٨, ٣٤, ١َأمحــد ب
٣٤٧, ٣٠٨, ٣٠٤, ٢٨٦, ٢٠٤, ١٨٩, ١٧٨, ١٧٢, ١٦٨ ,
٤٢١, ٤٠٩, ٣٧٦, ٣٦٣. 

 .٤٢٠, ٢٩٦, ٨٠ أبو بكر َأمحد بن منصور 
 .١٠٤َأمحد بن منصور بن خلف  

ّأمحد بن منصور السكري أبو العباس َّ  ٢٥٤. 
 .٣٣٧َأمحد بن منيع  

 .٤١٥ ,٣٢٥, ٣٢٤أبو أمحد بن الناصح  
ِأمحد بن هارون بن روح الربدجيي احلافظ َ َ  ٣٤٨. 

 .١٧٦, ١٧٣أمحد بن اهليثم البلدي  
 .٦٣ّأمحد بن الوليد الفحام  

 .٤٠٠, ٢٤١أمحد بن حييى  
 .٣٥٤, ٢٦١, ٢٥٩, ٢٣٩  ّأمحد بن حييى ثعلب أبو العباس

ُبزرويه(أمحد بن يعقوب بن يوسف األصبهاين أبو جعفر  َ(  ٢٠٦. 
 .٣٥٨  )ّابن الداية(سف بن إبراهيم أبو جعفر أمحد بن يو

ُ بكري بن محران=األمحري  َ ُ. 
 .َ أمحد بن عمرو=َاألمحيس 
َ حممد بن أمحد بن عمرو=َاألمحيس  ّ.  

ـــيس التميمـــي   ـــف بـــن ق , ١٨٧, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٣, ١٨٢األحن
٣٤٥, ١٩١, ١٩٦, ١٨٤, ١٩٤, ١٩٠, ١٨٨. 

 .١٠٩األحوص بن حكيم  



 ٤٤٥ فهرس األعالم
ــض ــن املف ــالل الّاألحــوص ب , ١٠٥, ١٠٤, ١٠٢, ٧٩, ٧٧, ٦  يبَغ

٣٦٤, ٣٠٩, ٣٠٥, ٢٧٩, ٢٨٦, ١٩٠, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٣, ١٣٩ 
. 

 . القاسم بن سامل =اإلخباري
َاألخيل بن أيب األخيل   َ٢٤٦. 

 .٢٧٨, ٧٥, ٦٦, ٣٧, ٣٦َأبو إدريس اخلوالين  
 .٣٦٩دريس بن قادم  إ

 .٢٤٦أدهم التميمي  
ّ حممد بن زكريا بن احلسن =األديب ّ. 
ّإبراهيم بن أيب أمية = َاألرحبي ُ. 

 .١٠٦, ١٠٥أرطأة  
 .ُعمر بن عبد اهللا بن أمحد= ِاألرغياين 

 .٣١٩, ٣١٨, ٣٠١, ٢٩٩األزد  
َ أمحد بن محيد بن أيب العجائز =األزدي َ ُ. 
 . إسامعيل بن أيب خالد=األزدي 
 . متيم بن احلارث =األزدي
َ جندب بن كعب=األزدي  ُ. 
 . عبدبن  احلارث=األزدي 
ّاحلسني بن حممد= األزدي  ُ. 
 .َ سعيد بن أيب عزيز=األزدي 
ُ الصقعب بن زهري بن أنس=األزدي  َ َّْ. 
ُ طالب بن عثامن بن حممد املقرئ=األزدي  ّ ُ. 
ّ عبد الرمحن بن املعز=األزدي  ِ ُ. 
َ عمري بن احلارث =األزدي ُ. 
  .ُ لوط بن حييى =األزدي

 .ّ حممد بن عبد اهللا =األزدي
ُ مطلب بن شعيب=ي األزد ّ. 

ّ حممد بن حسان=األزرق  ّ. 
 .١١٤َأزهر احلرازي  

ّأزهر بن حممد احلبال   ّ٣٥١. 
 . أمحد بن احلسن=األزهري 

 .١٠٥ُأبو أسامة  
 .ُعبد اهللا بن أسامة الكلبي= ُأبو أسامة 

َأسامة بن حممد بن زيد العلوي أبو الفتوح َ ّ ُ  ٤٦. 
 .١٣٥ابن إسحاق  
 .٣٨أبو إسحاق  

 .٣٩٥, ٣٨٤, ٣٥٣, ١٦٥, ٨٥, ٦٤حاق بن إبراهيم  إس
 .نإبراهيم بن أمحد بن احلس= أبو إسحاق 
 .ِ إبراهيم بن أمحد بن فراس =أبو إسحاق
ِإبراهيم بن احلسني الكسائي= أبو إسحاق  ُ. 

َّإسحاق بن إبراهيم بن سفيان اخلتيل   ُ ُ٤١٨, ٤٢١. 
َإسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري   َّّ١٠٢. 

 .ُ بن عبد الصمد بن موسى اهلاشمي إبراهيم =سحاقأبو إ
َّإبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن خرشيد= أبو إسحاق  ُ. 
ّبن إبراهيم الطيان ّ إبراهيم بن حممد =أبو إسحاق َّ. 
ِّاملصييص ّ إبراهيم بن حممد احللبي =أبو إسحاق ِ. 
 .ّبن القفال ّ إبراهيم بن حممد =أبو إسحاق
 .يم بن هشام بن حييى بن حييىإبراه= أبو إسحاق 
 . السعديإبراهيم بن يعقوب= أبو إسحاق 
 .إبراهيم بن يونس اخلطيب= أبو إسحاق 

َإسحاق بن أمحد بن زبرك  .٣١٤ أبو يعقوب  َ
 .٣٣٨إسحاق بن أيب إرسائيل  

 .١٧٨, ١٧٢, ١٤٣, ١٦٨, ١٤٧, ١٣٦أبو إسحاق الربمكي  
َإسحاق بن برش أبو حذيفة ُ ِ  ٣١٨, ٣٢٠. 



٤٤٦ فهرس األعالم
 .٤١٦ّحاق بن احلسن الصواف  إس

 .٢٧٩ّإسحاق بن زيد اخلطايب  
ّأبو إسحاق السبيعي َّ  ١٨٠, ١٢٩. 
 .٧٦ُإسحاق بن سليامن  

ِإسحاق بن سيار النصيبي   ِ َّ ّ٢٩٥. 
 .٣٢٤ِإسحاق بن شاهني  

 .٢٦٤  َأبو يعىل إسحاق بن عبد الرمحن الصابوين
َإسحاق بن عبد اهللا بن إبراهيم بن سلمة الكويف ا  .٣٨٢ّلبزاز  َ

َإسحاق بن عامر بن حبيش   ُ ّ٣١٨. 
 .١٥٠ّإسحاق بن عيسى بن الطباع  

 .٣٩٠ّإسحاق بن حممد بن أبان  
ِّأبو إسحاق املزكي ُ  ٤٢٢. 
 .٣٠٠, ٣٦  ْأبو إسحاق اهلمداين

 .٣٥٤, ٩٤ أسد  بنو
 .١١٤َبن وداعة   أسد

 .ِ برش بن موسى=األسدي 
ّ احلسني بن احلسن بن حممد =األسدي ُ. 
 .ُ عبادة بن زياد=األسدي 
َ عبد الرمحن بن حبيش=األسدي  ُ. 
ّ حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا =األسدي ّ. 
 .ّ حممد بن القاسم=األسدي 

 .١٢٠إرسائيل بن يونس  
 .١٤٤ُأسعد بن زرارة  

َأسعد بن عبد املجيد البوشنجي  .٢١١, ١٤٣  أبو منصور ُ
َّأسعد بن عيل بن املوفق بن زي ُ  .٢١٢  َاد أبو املحاسنّ

ِاإلسفرايني ِ عبد اهللا بن حممد بن مسلم =َ ُ ّ. 
 .ُ حممد بن عمر=األسلمي 

 .ِ الوليد بن سعيد بن أيب سنان=األسلمي 
َأبو أسامء الرحبي   َّ٨٣, ٧٥. 

َبنت عميس   أسامء ُ٣٦٣. 
 .١١٤إسامعيل بن أبان  

 .١٣٤إسامعيل بن إبراهيم  
 .٣٢٠, ١٤٧ ُإسامعيل بن إبراهيم بن عقبة 

ّإسامعيل بن إبراهيم املري أبو احلارث ُ  ٣٥٧. 
 .٣٠٦, ١٥٧َ أبو معمر   اهلذيلإسامعيل بن إبراهيم

 .١٦٢  إسامعيل بن أمحد بن إبراهيم أبو سعد
 .١٢٥إسامعيل بن أمحد التاجر  

 .١٥٢, ٣٠  إسامعيل بن أمحد بن عبد امللك أبو سعد
 .١٥٧ ,١٣٣, ١١٦  إسامعيل بن أمحد أبو القاسم

ُإسامعيل بن أمحد بن حممد اخلاليل اجلرجاين   ّّ َ٢١٨. 
, ١٠٩, ١٠٧ّإسـامعيل بــن إسـحاق بــن إسـامعيل بــن محـاد بــن زيــد  

١٧٦. 
ّإسامعيل بن أمية   ُ٩. 

َإسامعيل بن أيب آويس   ُ٣٢٠, ١٨٦, ١٨٤, ١٤٧, ١٣٤. 
 .٣٧٨, ٣٧٧  َّإسامعيل بن احلسن بن عبد اهللا الرصرصي أبو القاسم

 .ُحفص بن عمر= عيل أبو إسام
 .٣٠٠, ٢١٨إسامعيل بن أيب خالد األزدي  

 .١٨٥إسامعيل بن داود بن وردان  
َإسامعيل الزبريي   ُّ٢٥٢. 

َّإسامعيل بن سعيد املعدل  .٣٢٧ ,٤٧   أبو القاسمُ
 .٦٢  إسامعيل بن أيب صالح أبو سعد

ّإسامعيل بن العباس الوراق أبو عيل  ّ ١٦٥, ١٢. 
 .٢١٧ّ السكري القايض  إسامعيل بن عبد اهللا

 .٣٧٨َإسامعيل بن عبد اهللا العبدي  



 ٤٤٧ فهرس األعالم
َإسامعيل بن عبيد اهللا   ُ٤٢٢. 

َإسامعيل بن عطية بن عبد اهللا بن أنيس   ُ ّ١٥٥. 
ّإسامعيل بن عيل السامن أبو سعد ّ  ٥٥. 

ّإسامعيل بن علية   َ ُ٣٤٤, ٣٢٥, ٦٤. 
 .١١٤, ١١٢, ١٠٠, ٨٧, ٢٧ّإسامعيل بن عياش  

 .٣١٨سى  إسامعيل بن عي
 .٢٦١إسامعيل القايض  

 .٣٢٣, ٣٢٢, ١٣٢ّإسامعيل بن حممد الصفار  
 .١٤٧َإسامعيل بن حممد بن الفضل  
 .٤١٩, ١٥١, ١٢٥  ّإسامعيل بن حممد أبو القاسم
ّإسامعيل بن حممد أبو قيص   َ ُّ٢٢٤. 

ـــسعدة   ـــن م ـــامعيل ب , ١١٠, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٥, ٣١, ٦َإس
٤١٦, ٣٤٠, ٣٢٤, ٣٠٧, ٣٠٦, ١٥٣, ١١٦. 

َإسامعيل بن اليسع   َ٢٨٣. 
 .٣٢٠, ٣١٩, ٣١٣, ١٤٨, ١٣٧, ١٣٤أبو األسود  

 .٦١, ٥٩َاألسود بن شيبان البرصي  
 .٣٣٩, ٢٤٠, ٢١٢األسود بن عامر  
 .١٥٩األسود بن قيس  

 .ّ أمحد بن حممد =اإلشبييل
 .مالك بن احلارث النخعي= األشرت 

َأرشس بن عبد اهللا السلمي   ُّ٣٢٦. 
 .٦٧األشعث  ابن 

 .٨٣, ٧٥, ٦٥, ٦٤, ٦٣  َّأبو األشعث الصنعاين
 .ّبن حممد  احلارث=األشعري 

 .٤٢ابن األشقر  
 .ّ عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن=األشقر 
 .ّأمحد بن حممد بن إبراهيم = ُاألشناين

 .ُيزيد بن صبح = األصبحي
 .١١٨ِأصبغ بن األشعث الكندي  

 .١٠١ّأصبغ بن زيد الوراق  
  .ّأمحد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن أيب ذر الصاحلاين= األصبهاين 

 .ّ أمحد بن حممد بن أمحد=ّاألصبهاين 
ُبزرويه( أمحد بن يعقوب بن يوسف  =األصبهاين َ(. 
 . عبد اهللا بن يوسف=األصبهاين 
ُعيل بن احلسني = األصبهاين ّ. 
ِحممد بن إبراهيم الكناين = األصبهاين ّ. 
 .ّ حممد بن احلسن=األصبهاين 
ُحممد بن احلسني بن يوسف = األصبهاين ّ. 

 .حممد بن سعيد= ابن األصبهاين 
 .ّ منصور بن حممد=األصبهاين 

 .٤٢األصفر القحطاين  
 .ّحممد بن يعقوب = األصم

 .ُعبد امللك بن قريب = ّاألصمعي
 .٤٠٠, ٢٣٩, ٢٥٩ابن األعرايب  

َ الفضل بن سهيل=األعرج  ُ. 
ِقراتكني بن األسعد =ّأبو األعز  َ َ. 
 .ميمون بن قيس= األعشى 

  .٣٠٩, ٢٩١, ١٤٢األعمش  

ّ سفيان بن عمرو السلمي =أبو األعور َُ. 
 .ُ سليامن بن نارشة=األهلاين 
 . طريف بن احلسحاس=األهلاين 
 .ّ عبد الرمحن بن حممد=األهلاين 

 .١٠١, ٣٧, ٣٦, ٢٧ُأبو أمامة الباهيل  
 . سعيد بن حييى=ُاألموي 



٤٤٨ فهرس األعالم
 .حييى بن سعيد = ُاألموي

 .٣٨٣ّأبو أمية  
ّأبو أمية  َاألحوص بن املفضل الغال= ُ  .يبّ

ُأبو أمية الطرسويس   َ َّ ّ ُ٤١٦. 
ّأمية بن عبد شمس   ُ٣١٩, ٩٦. 

ّ عبد امللك بن جوية =ُأبو أناس َ ُ. 
 .ّ القاسم بن بشار=األنباري 

 .ّحممد بن القاسم= األنباري ابن 
 .٤١٩, ٣٢٣, ٢٥٩, ٢٣٥, ٢٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧أنس بن مالك  

 .٣٦٤, ٢٠٧, ١٦٤, ١٤٥, ١٣٥, ٣٤, ٣٣, ٢  األنصار
 .احلسن بن عيل=  األنصاري
 .َ حنظلة بن عمرو=األنصاري 
 .ُ عثامن بن عبد اهللا بن زيد بن حارثة=األنصاري 
َ عيل بن عمرو=األنصاري  ّ. 
ّ معاذ بن حممد =األنصاري ُ. 
 .حييى بن سعيد = األنصاري

َ عمر بن عيل بن احلسن العتكي=كي األنطا َ ّ ُ. 
 . حممد بن عبد الرمحن بن سهم=األنطاكي 
 . احلسن بن الربيع =األنامطي
 . زيد بن حييى=األنامطي 
ُ حممد بن احلسني=األنامطي  ّ. 

َأنيس بن أيب مرثد   َ ُ٤١٠. 
ّأنيسة  بنت عقبة بن عدي   ُ١٣٧, ١٣٦. 

ِأهل أردبيل   َ٥٣. 
ّأهل األردن   ُ ُ٤١١, ٤١٠, ٤٢. 
 .٢٩ِأهل أرمينية  

 .٢١أهل أيلة  

 .٣١٥َأهل بابل  
 .٣أهل بدر  

 .٣٤٩, ١٩١أهل البرصة  
 .٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨١أهل البيت  

 .٣٩٤, ٦٢أهل اجلاهلية  
 .٢٧٩أهل اجلزيرة  
 .٣٠٢أهل اجلمل  

 .٣٥٤, ٢٦٦أهل احلجاز  
ــــــل محــــــص   , ٣٦٥, ١١٥, ١١٤, ١١١, ١٠٣, ٩٨, ٥٣, ١٦ِأه

٤١٠. 
 .٢٠٣سان  أهل خرا

, ٣٧١, ٣٢٦, ٢٧١, ٢٠٠, ٦٨, ٦٦, ٣٧, ١٤, ١٠ِأهـــل دمـــشق  
٤١٠, ٣٧٣. 

 .٢٠٣أهل الذمة  
 .٢٠٩ُّأهل الرها  

َأهل زملكا   ْ َ٢١٩, ٢١٧. 
 .٧٩َّأهل الرساة  
 .٣١٦أهل السواد  

, ١٩٦, ١٩٥, ١٠٥, ١٠٣, ٤٠, ٣٨, ٣٣, ٢٣, ١٦ّأهــــل الــــشام  
٣٦٧, ٣٢٩, ٢٩٢, ٢٨٦, ٢١٥. 

َأهل شحر مهرة ْ ِ  ٣٣٣. 
 .٣٦٨, ٣٠٠, ١٩٨, ١٤٣, ١٤٢  أهل العراق

 .٤١١, ٤١٠, ٤٢, ٤٠أهل فلسطني  
َّأهل قنرسين  ِ ٤١٠. 

ِّأهل قرية احلمرييني   ِ َ ْ ِ٢٨٢. 
ْأهل كفر بطنا   َْ َ١٩٨. 

 .٣٦٨, ٣٦٧, ٣١٠, ٣٠٧, ٣٠٦, ٢٩٩, ١٢٦أهل الكوفة  



 ٤٤٩ فهرس األعالم
ِأهل املدينة   َ٢٠٧, ١٢٠, ٢٥, ٢٤, ١٩. 

ْأهل مرو   َ٤٠٨. 
 .٢٩٢, ٢٨٩, ٢٦٦, ١٣٨, ٨٢, ٤٢, ٤٠ أهل مرص 
 .٢٥, ٢٤أهل مكة  

 .٢٤٩أهل وادي القرى  
 .٣٧١, ٢٧٦, ١١٨, ٨٣, ٧٩, ٧٦, ٧٥, ٤٢, ٤٠  أهل اليمن
 .ُ عمر بن أمحد=األهوازي 
 .ّ حممد بن أمحد بن جعفر=األهوازي 

ــــــــي   , ١٠٥, ٩٣, ٧٧, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٨, ٤, ٣األوزاع
٢٩٥, ٢٨٥, ٢١٧ ,٢١٦, ١٧٧, ١٥١, ١١١, ١١٠. 

 .٣٧٥أوس بن حارثة  
 .٦٤, ٦٣ُّأيوب  

 .٢٦٩, ١٢٠  ُّأبو أيوب األنصاري
َأيوب بن حسان اجلريش   ُ ّ ّ١٠١. 

 .٣٧٤ُّأبو أيوب الدمشقي  
َّأيوب السختياين   ُّ٢٧. 

 .ُسليامن بن عبد الرمحن= ُّأبو أيوب 
ُالبابلتي  .حييى بن عبد اهللا = ْ

ّحممد بن حممد = َباغنديال ّ. 
 .أمحد بن احلسن= ّالباقالين 
  .ّعيل بن عيسى بن إبراهيم= ّالباقالين 
 .ِأمحد بن إبراهيم بن إبراهيم بن فيل = ِالباليس
 .ّأمحد بن حممد بن بكر= ِالباليس 

 .٤٠٨بنو باهلة  
 . سلامن بن ربيعة=الباهيل 
 . عبد اهللا بن واقد=الباهيل 
ّ حممد بن خالد=الباهيل  ّ. 

 . بن أمحدّ عيل =ّالبتي
ــاب   ــت حب ــة بن َبثين َُ٢٤٩, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٤٢, ٢٤١, ٢٣٤ ,

٢٦٦, ٢٦٥, ٢٥٤, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٥٠. 
َالبجيل   .ّ أمحد بن حممد بن عبد اهللا =َ

 . جرير بن عبد اهللا=َجيل َالب
ُجندب بن عبد اهللا بن سفيان= َجيل َالب َ ُ. 
 .بن أسد يزيد =َجيل َالب

 .٣٠١  َبجيلة
  .ن حممدّعيل ب= ّالبحاثي 
 .ّ العباس بن يزيد=البحراين 

ِبحري   َ١٠٥. 
ّ سهل بن الرسي=البخاري  ِ َّ. 
 . عبد الكريم بن أمحد بن نرص=البخاري 
ِ قيس بن مسلم=البخاري  ُ. 
 .ّحممد بن إسامعيل = البخاري
ّ مقاتل بن عتاب=البخاري  ُ. 
َالبخرتي  .ّسعيد بن حممد = َ
َالبخرتي   .َ حممد بن عمرو=َ
ْ وهب بن وهب=َخرتيَأبو الب ْ. 

 .٤٥ابن البختكان  
 .٣١٤ابن بدر  

 .٤١٧ّبدر احلاممي  
 .٣٥٩ّالشمويل    بدر

 .٤٢٢, ٤٢٠, ٤١٦, ٢٦١  ِّبدر بن عبد اهللا الشيحي أبو النجم
 .١٤٦الرباء بن عازب  

 .١٠٠الرباء بن عبد الرمحن  
 .٤٥َالربامكة  



٤٥٠ فهرس األعالم
ْالربيت   .ِ أمحد بن القاسم العجيل=ِ
ْالربيت  ُ عمرو بن عثامن=ِ َ. 
َغانم بن حممد بن عبيد اهللا = ُالربجي ُ ّ. 

ِأبو بردة بن نيار   ُ٣٧٧. 
ِالربدجيي   .َأمحد بن هارون بن روح= َ
َالربذعي   .َ سعيد بن عمرو=َ
ْالربقاين  .ّ أمحد بن حممد بن أمحد =َ

ــي   ــات األنامط ــو الربك , ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٦١, ٣١, ٣٠, ١٩, ٧, ٦أب
١١٥, ١١٤, ١١٣, ١١١, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٢, ٩٢ ,
١٩٠, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٣, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٥, ١٢٩, ١١٦ ,
٣٠٩, ٣٠٥, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٩٠, ٢٨٦, ٢٧٩, ٢٠٦, ١٩٢ ,
٤١٩, ٣٧٥, ٣٦٤, ٣٤٦, ٣١٤. 

 .ّاقي بن أمحد بن إبراهيم بن عيلعبد الب= أبو الربكات 
ُعبد الوهاب بن املب= أبو الربكات   .اركّ
 .ُى بن احلسن بن احلسني املدائنييحي= أبو الربكات 

ُبزرويه  . أمحد بن يعقوب بن يوسف األصبهاين =َ
َ إسحاق بن عبد اهللا بن إبراهيم بن سلمة=ّالبزاز  َ. 
 .ّ احلسن بن عيل=ّالبزاز 
ّ عبيد اهللا بن حممد=ّالبزاز  ُ. 
 .ّعيل بن أمحد= ّالبزاز 
 . أبو القاسم األهلاين=ّالبزاز 
َّ مرشف ب=ّالبزار  ّن عيل بن اخلرض بن عبد اهللا بن التامرُ ِ َ ّ. 

 .٢٠٢, ٢٠١ّبسام بن إبراهيم  
َّابن بسام املحويل   َ ُ ّ٣٩٠. 

ّ حممد بن حبان =ُالبستي ِ ّ. 
 .٤١٠, ١٩٣, ١٩٢, ١٦٨ُبرس بن أرطاة  
 .٢٩٠, ٢٨٣ُبرس بن سعيد  

 .٣٨٠  ِبسطام بن الفضل
ُحممد بن احلسني= ِالبسطامي  ّ. 

 .٣١٥البشتاين 
 .٣٨ِبرش  

 .َبكر بن خلف  = ِأبو برش 
 .٣٢٤ِبرش بن خالد العسكري  

ُّأبو برش الذبياين   ِ٣٥٣, ٣٥٢. 
ّبرش بن عبد الوهاب   ِ٣٢٦, ٢٨٢, ٢٨١. 

ُبرش بن عبيد اهللا   ِ٩٩. 
ّحممد بن أمحد بن محاد= ِأبو برش   .ُّ الدواليبّ

 .١٢٩, ١٢٧, ١٢٦ِبرش بن مروان  
 .١٢٠ِبرش بن موسى األسدي  

 .٣٣٦, ١٩٤  )ّاحلتات ( املجاشعين يزيدِبرش ب
 .١٧٠  بشري بن سلامن
 .١٥٨ُبشري بن عقبة  

 .َ األسود بن شيبان=البرصي 
 .ّ عيل بن محزة=البرصي 
 .ّ حممد بن إسحاق=البرصي 
 .٣٤٩, ٣٤٧, ١٨١, ١٣١  البرصيون
ّأمحد بن حممد بن سالم= البغدادي  ّ. 
 .ّأمحد بن حممد بن عيسى = البغدادي

 .ّ صالح بن حممد=ادي البغد
 .ّ حممد بن عبد اهللا=البغدادي 

ّ أمحد بن عمر بن عثامن العصاري =ابن البغل العصاري َ ُ ُ. 
 .عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم = َالبغوي
 .ّعبد اهللا بن حممد = َالبغوي
 .ّ عيل بن عبد العزيز=َالبغوي 



 ٤٥١ فهرس األعالم
 ,٢١١, ٢١٠, ٢٠٩, ١٠٠, ٨٧, ٢٩, ٢٨, ٢٧ّبقيــــة بــــن الوليــــد  

٤٢٠, ٤١٨, ٢٩٤, ٢٧٦, ٢١٢. 
 .١٩٧ّبكار بن بالل  
 .٢٦٣ّبكار بن عيل  

َبكار بن قتيبة   ُ ّ٥١, ٥٠. 
 .٢٥٠, ١٨٤, ١٧٣, ٦٦, ٣٦, ٢٣, ٢أبو بكر  
 .أمحد بن إبراهيم بن شاذان= أبو بكر 
َأمحد بن برش بن سعيد اخلرقي= أبو بكر  ِ ِ. 
 .أمحد بن جعفر= أبو بكر 
 . محدانأمحد بن جعفر بن= أبو بكر 
 .راشد بن سامل بن حممد بن جعفر بن أمحد=  أبو بكر
 . أمحد بن احلسن =أبو بكر
َأمحد بن احلسني احلريش= أبو بكر  َ ُ. 

 .٣٦٥, ١١٤, ٨٣, ١٧بكر بن أمحد بن حفص  
ّمحن بن حممد بن اجلارود الرقي أمحد بن عبد الر =أبو بكر ّ. 
 .ُأمحد بن عبد اهللا بن أيب دجانة= أبو بكر 

 .ّأمحد بن عبد الوهاب بن الصابوين= و بكر أب
 .أمحد بن عبدان= أبو بكر 
 .ُأمحد بن عبيد= أبو بكر 
 .ّ أمحد بن عيل بن ثابت احلافظ =أبو بكر
 .فّأمحد بن عيل بن خل= أبو بكر 
 .ّ أمحد بن عيل بن الل   =أبو بكر
 .أمحد بن الفضل  = أبو بكر 
 .أمحد بن القاسم= أبو بكر 
 . أمحد بن كامل =أبو بكر
 .ّمحد بن حممد بن إبراهيم الصديف أ =أبو بكر
ْد بن حممد بن أمحد الربقاينأمح= أبو بكر  َ ّ. 

ُد بن أمحد بن موسى بن مردويهّأمحد بن حمم= أبو بكر  َ. 
ِّأمحد بن حممد بن إسحاق السني= أبو بكر  ُّ ّ. 
َ بن حممد بن إسامعيل بن الفرج أمحد =أبو بكر ّ. 
ّد بن حممد بن اجلراح اخلزازمحأ= أبو بكر  ّ ّ. 
 .ّ أمحد بن حممد بن عبد اهللا =أبو بكر
ِأمحد بن حممد بن القاسم الوجيهي= أبو بكر  َ ّ. 
ُ أمحد بن حممد امل =أبو بكر َفيد اجلرجرائيّ َ. 
َ أمحد بن مروان الدينوري =أبو بكر َ ِّ َ. 
 .َأمحد بن منصور= أبو بكر 

 .٦٣ُأبو بكر األشناين  
 .٣٨٢األنصاري  أبو بكر 

ِأبو بكر البابـسريي   َ١٧٦, ١٧٣, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٢, ٧٩, ٧٧, ٦ ,
٣٠٩, ٣٠٥, ٢٧٩, ١٩٠, ١٧٧. 

ْأبو بكر الباطرقاين َ  ٢٨٨, ١٣٨, ٩٢. 
 .٣١٤ِأبو بكر بن برشان  

ّبكر بن بكار   َ٣٤٨, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩. 
ّأبو بكر بن بريي   ِ ِ٧٨. 
, ٣١٣, ٢٧٨, ١٦٦ ,١٥١, ١٥٠, ١٢٥, ٨٥, ١٨َأبو بكر البيهقي  

٤١٣, ٤١٢, ٣٩٩, ٣٩٥, ٣٨١, ٣٧٦, ٣٧٠, ٣٢٤. 
 .ُسن بن سفياناحل= أبو بكر 

 .٢٦٤,  ١٨٣ِأبو بكر احلريي  
َأبو بكر بن خريم َحممد بن خريم = ُ ُّ. 

ـــب   ـــو بكـــر اخلطي , ٩٠, ٨٣, ٥٧, ٣٥, ٣٤, ٣١, ٣٠, ٢٨, ١٢, ٩أب
٢٠٩, ١٩٧, ١٩٢, ١٧٩, ١٧٧, ١٤٣, ١٣٥, ١٣٠, ١٢٦, ٩٥ ,
٢٩٩, ٢٩٢, ٢٣٨, ٢٣٥, ٢٣٣, ٢٣٢, ٢٣١, ٢٣٠, ٢١٢ ,٢١١ ,
٣٧٨, ٣٦٨, ٣٥٤, ٣٥٣, ٣٢٧, ٣٢٤, ٣٢٣, ٣١٩, ٣١٠, ٣٠٧ ,
٤٢٢, ٤٢١, ٤٢٠ ,٤١٦, ٤٠٩, ٤٠٥, ٣٨٦, ٣٨٣. 



٤٥٢ فهرس األعالم
 .١٣٢َأبو بكر بن خلف  

ِبكر بن خلف أبو برش َ  ٢٦٩. 
 .خلليل بن هبة اهللا بن اخلليل ا =أبو بكر

, ٢٠٤, ١٧٥, ١٢٨, ١١٢, ٨٧, ٧٨, ١٣َأبــو بكــر بــن أيب خيثمــة  
٢٩٣, ٢٩١. 

 .ُ أمحد بن عبد اهللا بن أيب دجانة =ُأبو بكر بن أيب دجانة
, ٢٨٦, ١٩٣, ١٧٣, ١٣٦, ١٢٦, ١٠٣, ٧٩ ُّأبو بكر بن أيب الـدنيا 

٤٢١, ٤٠٢, ٣٩٦, ٣٥٢, ٣٣١. 
 .٢٢٣ّأبو بكر بن الرواس  

ِحممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ريذة = ِأبو بكر بن ريذة ّ. 
 .٤٢١, ٣٧ر بن سهل  بك

 .٩٧أبو بكر بن سيف  
 .٣٢٤, ٣٢٣, ١٦٢, ١٣٣, ١٠٢, ٤أبو بكر الشافعي  
 .١١٤, ١١٣, ١٠٩أبو بكر الشامي  
 .٢٩٦, ١٣٩, ١٣ّأبو بكر الشقاين  

 .١٧٠, ١٦٩َأبو بكر بن أيب شيبة  
ـــصديق   ـــو بكـــر ال ِّأب ِّ٣١٢, ٢٨٦, ١٦٥, ١٦٤, ١٥٧, ١٥٥, ١٥ ,

٣٦٥, ٣٦٣, ٣٦٢. 
 .٢٣٠  بن طاهر اخلطيبأبو بكر 

, ٣٠١, ٢٩٢, ٢١٣, ١٩٢, ١٣٧, ٨٧, ٥أبـــو بكـــر بـــن الطـــربي  
٤٠٩, ٣٦٨, ٣٦٢, ٣١٩. 

َبد الغفار بن حممد الشريويع= أبو بكر  ِّ ّ ّ. 
 .َعبد اهللا بن أيب سربة= أبو بكر 
َعبد اهللا بن حممد القريش= أبو بكر  ُّ. 
ِعبد اهللا بن حممد بن مسلم اإلسفرايني= أبو بكر  َ ِ ُ ّ. 

ّأبو بكر بن أيب عيل حممد بن أمحد بن عبد الرمحن   ّ٦٨.  

 .٣٧١َأبو بكر بن عمرو  

ِأبو بكر بن أيب عمرو املنيني   َ َ٢٩٤. 
 .٣٩١, ٩٤ّأبو بكر بن عياش  

ّأبو بكر بن فطيس الوراق   َ ُ٣٢٤. 
 .ّالقاسم بن عيسى العصار= أبو بكر 

ِأبو بكر القطيعي   َ٨٦. 
َأبو بكر بن الاللكائي   ّ٣٣١, ٢١٦, ٤١. 

ُأبــــو بكــــر اللفتــــواين   َّ٢٨٦, ١٩٦, ١٩٠, ١٣٨, ١٠٣, ٩٢, ٨٢ ,
٢٨٨. 

 .٣٣٩, ١٢٠أبو بكر بن مالك  
 .١٢٣ّأبو بكر حممد  

َحممد بن إبراهيم بن أسد القنوي= أبو بكر  َ. 
 .ُحممد بن إبراهيم املقرئ= بو بكر أ

َّبراهيم بن املنذر النيسابوريحممد بن إ= أبو بكر  ُ. 
 .ّحممد بن أمحد=  أبو بكر
َ بن أمحد بن اجلنيد اخلطيبّ حممد =أبو بكر ُ. 
ُن أمحد بن عبيد اهللا بن دحروجّحممد ب= أبو بكر  ُ. 
ُحممد بن أمحد بن عثامن الشاهد= أبو بكر  ّ. 
ِّحممد بن أمحد بن عيل السمسار= أبو بكر  ّّ. 
ُد بن حممد بن محدويه الطويسّحممد بن أمح= أبو بكر  ْ َ َ. 
 .ّحممد بن أمحد الواسطي= ر أبو بك

َحممد بن إسحاق بن خزيمة= أبو بكر  ُ ّ. 
 .ّحممد بن إسامعيل= أبو بكر 
 .َاخلرائطيحممد بن جعفر = أبو بكر 
 .عفر الطربيّحممد بن ج= أبو بكر 
 .بن حممدّحممد بن جعفر = أبو بكر 
 .ّحممد بن احلارث بن أبيض= أبو بكر 
ّحممد بن احلسن اخلب= أبو بكر   .ازي الطربيّ



 ٤٥٣ فهرس األعالم
َ حممد بن احلسن بن دريد=أبو بكر  ُّ. 
َحممد بن احلسن بن شهريار= أبو بكر  ّ. 
ُحممد بن احلسني= أبو بكر  ّ. 
ُحممد بن احلسني = أبو بكر   .ّالقطانّ

َّبكر بن حممد بن محدان الصرييف أبو أمحد   َ ّ٣٢٣. 
ُحممد بن خروف= أبو بكر  َّ. 
َحممد بن خريم= أبو بكر  ُّ. 

ُحممد بن خلف بن املرزبان= كر أبو ب َ ّ. 
ُمد بن داود بن سليامن حم= أبو بكر   .النيسابوريُّ

ِحممــد بــن رزق اهللا بــن عبــد اهللا = أبــو بكــر  َابــن أيب عمــرو األســود (ّ
 .)ُاملقرئ

َحممد بن سليامن الربعي= أبو بكر  ُ ّ. 
ُحممد بن شجاع= أبو بكر  ّ. 
ّحممد بن العباس= أبو بكر  ّ. 
 .ّمد بن عبد الباقيحم= أبو بكر 
ّمد بن عبد اهللا اجلراحي حم =أبو بكر َ ّ. 
 .ّحممد بن عبد اهللا العامري= أبو بكر 
ّحممد بن عبد اهللا بن عتاب= أبو بكر  ّ. 
 .ُد بن عبد اهللا بن يوسف العامينحمم= أبو بكر 
َحممد بن عبيد بن أمح= أبو بكر  ُ ِد بن عبيد الصفار احلميصّ ّ َّ َ ُ. 
 .رص بن الزاغوينُ بن عبيد اهللا بن نّحممد= أبو بكر 
ّ حممد بن عيل =أبو بكر ّ. 
ّحممد بن عيل بن حممد اخلياط= أبو بكر  ّ ّّ. 
ّحممد بن عيل بن حمم= أبو بكر  ِّد بن حممد بن النرض الديباجيّّ ّ. 
ُحممد بن عيل بن حممد املقرئ= أبو بكر  ّ ّّ. 
ّن عمر بن عيل بن خلف الوراقّحممد ب= أبو بكر  َ ّ ُ. 
ّحممد بن عمر بن حممد بن= أبو بكر  ْ سربة التميمي ُّ  .)ِابن اجلعايب(َ

 .ّحممد بن القاسم األنباري= أبو بكر 
ِحممد بن حممد بن كرتيال= أبو بكر  َ ّ. 
ّمد بن املظفرحم= أبو بكر  ّ. 
َحممد بن أيب نرص= أبو بكر  ّ. 
 .ّحممد بن هبة اهللا= أبو بكر 
ُّحممد بن حييى الصو= أبو بكر   .يلّ

 .٣٨٠, ٣٤٣, ١٨٢, ٧٢, ٥٩يف  زرَأبو بكر بن امل
َأبو بكر بن أيب مريم   َ١٠٦, ٥٢,  ٥١. 

 .١٩٧َأبو بكر بن معدان  
ِأبو بكر املغريب   َ١٣٩, ١٣. 

, ١٤٦, ١٤٣, ١٢٤, ١٢٣, ١٢١, ٧٦, ٥٤, ٥ُأبو بكر بـن املقـرئ  
١٨٧, ١٨٦, ١٨٥, ١٦٤, ١٦١, ١٦٠, ١٥٧, ١٥١, ١٤٩ ,
٤١٥, ٣٧٩, ٣٤٥, ٣٤٣, ٣٣٨, ٢٧٧, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٢. 

 .٣٤٥, ٣٠٣َّأبو بكر النيسابوري  
َأبو بكر اهلذيل   ُ٣٠٤, ٢٨٣. 

 . وجيه بن طاهر =أبو بكر
َحييى بن إبراهيم السلاميس= أبو بكر  َّ. 
َ حييى بن عيل بن داود الطبيس =أبو بكر ّ. 

 .٢١١  أبو بكر بن يزيد
 .١٨٢أبو بكر بن يوسف  

َابن بكري   ُ٣٨٤, ٢٩٢, ٤٢, ٤١. 
ُبكري بن محران األمحري   َ ُ٣١٤. 

 .٢٨٧بالل احلبيش  
 .١٣, ١٠َّبالل بن أيب الدرداء  
 .١٩٧  ^َبالل موىل رسول اهللا 

 .٤١١ُبن أيب هبرية   بالل
 .ّأمحد بن حممد= ِالباليل 



٤٥٤ فهرس األعالم
 .٣٥٩َبلتكني الرتكي  

 .ّ أمحد بن حممد =َالبلخي
 . حامد بن حييى=َالبلخي 
 .ارونُ عمر بن ه=البلخي 
 . أمحد بن اهليثم=البلدي 
َالبلوي ِ هبلول بن سليامن بن قرضاب =َ ُ ُ. 

َالبندجاين ُحممد بن احلسني = َ ّ. 
ّأم البهاء   .ّفاطمة بنت حممد= ُ

َهبز بن حكيم   ْ َ٣٣٩, ٢٣٠, ١٩٩, ٧١. 
َهبلول بن سليامن بن قرضاب البلوي أبو احلارث َ ِ ُ ُ  ٢٣١. 

ِّهبلول بن مورق   ُ َُ١٠١. 
َالبوشن  .أسعد بن عبد املجيد = جيُ

 .ّ عبد اهللا بن العباس=َالبريويت 
ِّالبيع  ّ عبد اهللا بن عبيد اهللا بن حييى بن زكريا=َ ُ. 

 .ُ أمحد بن احلسني=َالبيهقي 
ِأمحد بن حممد بن احلسني اخلرسوجردي= َالبيهقي  ْ َُ ُ ّ. 
 .َأبو بكر البيهقي= َالبيهقي 
ّاحلسني بن عيل= َالبيهقي  ُ.  

ُ داود بن احلسني =َالبيهقي ُ. 
ّعبد اجلبار بن حممد بن أمحد = َالبيهقي ّ. 
 . إسامعيل بن أمحد=التاجر 

ْالتاهريت الرشيف   َ٣٦٠. 
ّ حييى بن عيل بن حممد بن احلسن =َّالتربيزي ّ. 
 .َحيدرة بن أمحد  =بُأبو ترا
ُّبــن عمــر بــن عبيــد بــن حممـد بــن عبــاس الكاتــب أبــو الــنعامن ُتـراب ّ َّ ُ ُ  
٢١٩. 

 .٣٢٧, ٣٢٦, ٢٠٣رتك  ال

 .ّ صالح بن حممد=ِّالرتمذي 
 .ّ القاسم بن عباد=ِّالرتمذي 
 . بن إبراهيم عبد احلميد =ّأبو التقي

ِمتارض بنت قيس بن زهري   ُ١٩. 
ّمتارض بنت منظور بن زبان   ِ ُ١٩. 

ّ عيل بن حممد الواسطي =ّأبو متام ّ. 
ّمتام بن حممد , ٦٩, ٦٧, ٥١ ,٥٠, ٣٨, ١٦, ١٢, ٦, ٣   أبو القاسـمّ

٢٢٦, ٢٢٤, ٢١٤, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠١, ١٩٩, ١٩٨, ١٥٤, ٩١ ,
٣٦٤, ٣٢٦, ٢٩٥, ٢٨١, ٢٨٠, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٦٦, ٢٥٣. 

 .٣٠٦متيم بن احلارث األزدي  
 .٣٦متيم الداري  

 .٣٢٧َمتيم بن زيد القيني  
 .١٢٠َمتيم بن طرفة  

 .٢٢٥  ّمتيم بن أيب سعيد بن أيب العباس أبو القاسم
 . األحنف بن قيس=التميمي 
 . جعفر بن حييى=التميمي 
 .ّاحلسن بن عيل= التميمي 
 .ُ عبد الرمحن بن عثامن=التميمي 
 .ّ عيل بن عبد اهللا=التميمي 
 .ّ حممد بن إبراهيم =التميمي
ْ حممد بن عمر بن حممد بن سربة  =التميمي َ ّ  .)ِابن اجلعايب(ُّ
ِّالتنييس   . عبد اهللا بن يوسف=ِّ
 .لربيع بن نافع ا=أبو توبة 
 .٣٩٧َّالتوزي  

 .٢٧ُثابت البناين  
ــــدار   ــــن بن ــــت ب , ١٧٧, ١٧٦, ١٣٩, ١٠٥, ٩٢, ٧٩, ٧٧, ٧ُثاب

٣٦٤, ٣٠٩, ٣٠٥, ٢٨٦, ١٩٢. 



 ٤٥٥ فهرس األعالم
 .١٣٣ثابت الزاهد  

ّأم ثابت بن قيس بن اخلطيم ُ  ٣٥. 
 .٢ّثابت بن قيس بن شامس  

َثابت بن قيس النخعي   َّ٣٠٠. 
 .١٧٧َثابت بن معبد  

, ١٣٥, ١١٥, ٧٨, ٦١, ١٩ ّأبــو العــز  ِمنــصور الكــييلثابــت بــن 
٣٧٥, ٣٤٦, ٢٩٣, ١٨٨. 
َثعل َ عمرو بن الغو بنُ  .٣٧٥ِّبن طيئ  ث َ

 .١٨٧, ٥٧  َثعلب بن جعفر أبو املعايل
 .ّأبو العباس أمحد بن حييى ثعلب= ثعلب 
َالثقفي  .ّإبراهيم بن حممد = َّ
َالثقفي  .ّ حممد بن إسحاق =َّ
َالثقفي   .َ بن عثامن بن أيب صفوانّ حممد=َّ
َالثقفي   .ّ حممد بن هارون=َّ

ُ حممد بن شجاع=الثلجي  ّ. 
َثوابة بن محيد ُ َ  ٣٨٩, ٣٨٨. 

 .٥, ٤, ٣ثوبان  
 .١٢٨ُأبو ثور مسلم  

 .٢٧٦, ٨٨َثور بن يزيد  
 .ُسفيان الثوري = الثوري

 .٤١٥جابر  
 .٤٠ابن جابر  

 .٤١٥, ٤١٠, ٣٦٧, ١٥٣ُجابر اجلعفي  
 .١١٨ِّرأالن السنبيس  جابر بن 

ُّجابر بن سمرة السوائي   ُ١٢٣. 
ِ املحاريب   بن عبد اهللاجابر ُ٣٩, ٣٦. 

 .٤١٢ابن اجلارود  

 .١٦٤, ١٦٣  ِجربائيل عليه السالم
ّجبلة بن أيب رواد   َ َ٣٢٩. 

َاجلبيل ّ احلسن بن عيل بن حممد =َ ّ. 
ــــري   ــــن نف ــــري ب َجب ُ َ ُ٣٦٣, ٣٦٢, ١٢٨, ٧٥, ١٧, ١٥, ١٤, ٥, ٤ ,

٣٦٩. 
ّجد بن قيس   ُ١٤٥. 

 .٤١١ُجذام  
ِ روح بن زنباع=ُاجلذامي  َ. 
 . ناتل بن قيس=ُاجلذامي 
ّاجلراحي   .ّمد بن عبد اهللاحم= َ
 .ُ أمحد بن احلسني=َاجلرادي 

 .ّ إسامعيل بن أمحد بن حممد=ُاجلرجاين 
 .ُ حاتم بن يونس=ُاجلرجاين 
ّحممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهي= ُاجلرجاين   .مّ
َاجلرجرائي ُ أمحد بن حممد املفيد =َ ّ. 

َجرول بن ثعل بن عمرو بن الغو َ  .٣٧٥ِّبن طيئ  ث َْ
َجرول بن خنفل النمريي   ُّْ َ َ َ َ٢٩٤. 

َابن جريج   ُ٢٢٩, ١٩٧, ١٦٤, ١٠٠. 
 .٢٩٢جرير  

 .١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١َجرير بن حازم  
 .١٢٥, ١٢٤, ١٢٢َجرير بن عبد احلميد  
 .٣١٤, ٢١٨َبجيل  جرير بن عبد اهللا ال

َأم جسري   ُّ ُ٢٣٩. 
ْحممد بن عمر بن حممد بن سربة التميمي أبو بكر= ِابن اجلعايب  َ ّ ُّ. 
 .٤٠٥أبو جعفر  

 .١٧٦جعفر بن أمحد بن إبراهيم  
ّ بن احلارث بن املبارك اخلزازأمحد= أبو جعفر  ُ. 



٤٥٦ فهرس األعالم
 .١٧٣ّجعفر بن أمحد اخلصاف  

 . أمحد بن أيب طالب =أبو جعفر
 .٥٥ّأمحد بن عاصم بن الرواس  جعفر بن 

ّجعفر بن أمحد بن معبد الوراق   َ٤٢١, ٤١٨. 
ُبزرويه(أمحد بن يعقوب بن يوسف األصبهاين = أبو جعفر  َ(. 
 .)ّابن الداية(أمحد بن يوسف بن إبراهيم = أبو جعفر 

 .١٤٨أبو جعفر البغدادي  
 .١٢٨ بن جابر بن سمرة  أبو جعفر

 .٣٢٠ُجعفر بن سليامن  
 .٤٠٠ّجعفر الطحاوي  أبو 

 .١٣١, ٨٥جعفر بن عبد اهللا  
َعبد اهللا بن حممد النفييل= أبو جعفر  ُّ ّ. 

َجعفر بن عبيد اهللا العلوي   َ ُ٢٤. 
 .١٥٢ُجعفر بن أيب عثامن الطياليس  

َأبو جعفر العدوي   َ٤٠١. 
َأبو جعفر العقييل   ُ١١٤, ١١٣, ١١١, ١٠٩, ١٠٧, ٣١, ٣٠. 

َّ عمرو الضمري  َجعفر بن عمرو بن جعفر بن َ٢٠٤. 
 .٤٩ُجعفر بن قدامة  

ِجعفر بن املحرز بن الوليد أبو مسكني ِ ُ  ٤٠٧, ٤٠٦. 
َجعفر بن حممد بن احلارث املراغي   ّ٢١٨. 

 .١٩٨, ٦٩, ٣٨, ١٦, ١٢ّجعفر بن حممد بن جعفر  
 .٤٢١, ٤١٨ّجعفر بن حممد الصائغ  

 .ّحممد بن عبد اهللا األزدي= أبو جعفر 
 .ّمد بن عبد امللك بن احلسنحم= أبو جعفر 
ُحممد بن عثامن بن أيب شيبة= أبو جعفر  ّ. 
 .ّحممد بن عيل= أبو جعفر 
ّد بن عمر بن البخرتي الرزازّ حمم =أبو جعفر َُ َ. 

 .٤١٧ِجعفر بن حممد الفريايب  
ّجعفر بن حممد بن نصري اخلواص أبو حممد ّّ َ ُ  ٣٨٩, ٣٢٨. 

ِأبـــو جعفـــر بـــن املـــسلمة   ُ٢٣٦, ٢٣٣, ٢٢٧, ٤٦, ٢٦, ٢٠, ١٩ ,
٣٠٢. 

 .٢١٥, ٢٠٣, ٢٠١, ١٠٣, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٤٥أبو جعفر املنصور  
 .١٢٩, ١٠٤, ٨٠ الفضل  أبو التميمي جعفر بن حييى

 .َّ املثنى بن سعيد=ُاجلعفي 
 .ُحييى بن سليامن = ُاجلعفي

 .ُ سليامن بن إسحاق=ّاجلالب 
ِمجاهر بن أمحد ُ   ٢١٨. 
 .٢١٨  َُمجح بن القاسم

 .ّ حممد بن سالم=َمحي ُاجل
ّجنادة بن أيب أمية   ُُ٢٨٠. 

َجنادة بن حنيفة الصنعاين   ُ١٠٠. 
ّجنادة بن عمرو بن اجلنيد بن عبد الرمحن املري   ُُ َ َ ُ٣٢٦. 

َجندب اخلري  ّجندب بن عبد اهللا بن ضب= ُ َُ. 
ُجندب بن زهري   َ ُ٣٠٧, ٣٦. 

ُجندب بن عبد اهللا بن سفيان َ  .٣٠٧, ٣٠١ البجيل  ُ
َجند  .٣٠٩, ٣٠٧, ٣٠١ب بن عبد اهللا بن ضب  ُ

َجندب بن عفيف   َ ُ٣٠١. 
َجندب بن عمرو   َ ُ٢٩٨. 

َأم جندب بنت قيس بن زيد   ُ ّ٣٥. 
َجندب بن كعب األزدي   ُ٣١٧, ٣١٥, ٣١٠, ٣٠٩, ٣٠١, ٣٠٠. 

 .٢٢٤ابن اجلندي  
َجنيد بن حكيم   ُ٣٢٤. 

َاجلنيد بن خلف بن حاجب بن اجلنيد السمرقندي َ َّ ُ َُ ََ  .٣٢٥  و حييىأب َ
 .٣٢٦, ٢٨٢, ٢٨١ُاجلنيد بن عبد الرمحن  
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 .١٠٨, ١١٦ُاجلنيدي  

 .٣٥٥ابن اجلهم  
َأمحد بن احلسني بن طالب املشغراين= أبو اجلهم  ّ ُ. 

 .١١٢جهم بن صفوان  
َعمرو بن حازم القريش= َأبو اجلهم  ُ َ. 

َاجلهني   . زيد بن خالد=ُ
َاجلهني  .يزيد بن عبد اهللا = ُ

 .ّ عيل بن أمحد=َاجلواريب 
َاجلوبري  . أمحد بن عبد الواحد بن يزيد =َ
 .إبراهيم بن بيان = اجلوهري
 . حاتم بن الليث =اجلوهري
 .ّ احلسن بن عيل=اجلوهري 
 .ّ عبد اهللا بن حممد=اجلوهري 

ِجويرية بن أسامء   َ ُ٢٣. 
َأبو جويرية  .عيسى بن عصية=  ُ

َاجلويني  ّ حممد بن حفص بن حممد بن يزيد=ُ ّ. 
 .٣٥٧أبو اجليش  

 .٤١١بن سعد  الطائي   حابس
 .٣٢٧, ٢٩أبو حاتم  

 .٧٠ابن أيب حاتم  
 .٤١٤, ٣٧٢, ٢٩٥, ٢٧٨, ١٢١, ٨أبو حاتم الرازي  

ِأبو حاتم السجستاين   ِّ٩٥, ٢٣. 
 .٤٢٢, ١١٢, ١٠٧حاتم بن الليث اجلوهري  

ُحممد بن حبان البستي= أبو حاتم  ّ ِ ّ. 
َمكي بن عبدان= أبو حاتم  ّ. 

ُحاتم بن يونس اجلرجاين   ُ٤١٢. 
 .أمحد بن سعيد= أبو احلارث 

 .٢٥٣َاحلارث بن أمحد العبدي  
 .٣٠٨, ٢٠٤, ١٩ُاحلارث بن أيب أسامة  

ّ إسامعيل بن إبراهيم املري =أبو احلارث ُ. 
َ بن سليامن بن قرضاب البلويُ هبلول =أبو احلارث َ ِ ُ. 

 .٣٠٠احلارث بن احلارث  
 .٢١٤سعد  احلارث بن خالد بن 
ْاحلارث بن أيب شمر   ِ٢٠٤. 

َاحلارث بن أيب صعصعة   َ١٧٩, ١٧٨. 
 .٣٠٠احلارث بن عامر  

 .٤١١بن عبد األزدي   احلارث
 .٦٦ّبن حممد األشعري   احلارث

 .٢٨٩, ٣٦٨احلارث بن يزيد  
 .٣٠٧, ٣٠٦ْحارثة بن وهب  

  .ّأمحد بن عيل بن ثابت= احلافظ 

ِوح الربدجييَ أمحد بن هارون بن ر=احلافظ  َ.  

  .ّ عبد الغني بن سعيد=احلافظ 

 .ُّ عبد اهللا بن أيوب=احلافظ 
  .ّ عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا=احلافظ 

ُ عيل بن عمر=احلافظ  ّ.  

ُ عمر بن عبد الكريم بن سعدويه=احلافظ  َ ِالدهستاين ُ ِّ.  

ّحممد بن أمحد بن إبراهيم العسال= احلافظ  ّ.  

  .هللاّ حممد بن عبد ا=احلافظ 

ِأمحد بن سليامن بن برسام= أبو حامد  ُ. 
 .ّأمحد بن حممد= أبو حامد 
ِ أمحد بن حممد الباليل =أبو حامد ّ. 
ِحممد بن احلسن احلسنويي أمحد بن  =أبو حامد ُ َ ّ. 
ِحلسني البيهقي اخلرسوجرديّأمحد بن حممد بن ا= أبو حامد  ْ ُ ََ ُ. 



٤٥٨ فهرس األعالم
 .٤١٣, ٤١٢أبو حامد بن الرشقي  

 .٢٠٦َبن عبد اهللا اهلروي  ّحامد بن حممد 
 .٣٢٢َحامد بن حييى البلخي  

 .٧٦ُابن حبابة  
َ بن خويلد األسديِحبال ُ  ٢. 

 .ّ أزهر بن حممد=ّاحلبال 
ِاحلبطات   َ١٤٠. 

َاحلبطي   .َبن راشد بن عمرو ّ حممد=َ
ِحبيب بن احلسن   َ٤١٧. 
 .١٦٤َحبيب بن الشهيد  

َحبيب بن عبيد   َُ١٠٠. 
َأبو حبيب الغنوي َ  ٧١. 

 .٤١٠َبن مسلمة   َحبيب
 .٤١١بن دجلة القيني   حبيش
 .ِ برش بن يزيد =ُاحلتات

ُاحلتات بن يزيد املجاشعي  .  دِ برش بن يزي =ُ
 .٢٨٤, ١٨٤ّحجاج  

ّحجاج الصواف   ّ١٥٠, ١٤٢. 
 .٤٧ّحجاج الكاتب  

ّحجاج بن حممد   ّ١٩٧. 
 .١٧٦, ١٧٢, ١٧١ّاحلجاج بن يوسف  

 .ّ مكي بن يوسفيوسف بن= ّأبو احلجاج 
ُ علقمة بن جنادة=َاحلجري  َ. 

 .ّمنصور بن عيل بن عبد الرمحن= ري َاحلج
َّاحلجن بن املرقع ُ ْ  .٣٠٩, ٣٠٠َو سربة   أبَ

َحجري بن رئاب بن حبيب   َ ُ١٢٧. 
 .٢٨٤ُحذيفة األزدي  

َأبو حذيفة  .ِ إسحاق بن برش =ُ
َأبو حذيفة   .َّعود النهديموسى بن مس= ُ

 .٣١٤ن  ُحذيفة بن اليام
 .١٧١َبنو حرام  
ّاحلراين  ).ابن سعيد(ُ احلسني بن أمحد  =َ
ّاحلراين   .اهللا بن احلسن بن أمحد عبد= َ
ّاحلراين ّ عيل بن احلسن بن عالن =َ َ ّ. 
ّاحلراين  ّحممد بن محزة بن حممد= َ َّ. 
ّاحلراين  َ حممد بن سلمة=َ َ ّ. 

 .٨٤ابن حرب  
 .٢٠٣حرب بن عبد اهللا  

 .ُن عمرّعيل ب= ريب احل
ّ حممد بن عيل بن الفتح=احلريب  ّ. 

ّأبو حرة   .عبد الرمحن بن واصل= ُ
َاحلريش   َ٥٣. 
َاحلريش   .ُأمحد بن احلسني= َ
 .٣٦٨, ١٨٧, ١٦٤, ١٤٩َحرملة  

 .١٧٢َأبو حرملة  
 .٣٢٣, ٣٢٢حرملة بن حييى  

ِاحلريري  .ُهبة اهللا بن أمحد بن عمر = َ
 .٣٦٧, ٣٦٦, ٣٦٥, ١٠٦, ١٠٥, ٩١, ٩٠, ٨٩َحريز بن عثامن  

َحسان بن بحدل الكلبي   َ ّ٤١١. 
 .٢٠٨, ٢٠٥ّحسان بن ثابت  

ِّ احلسن بن عثامن الزيادي =ّأبو حسان ُ. 
 .١٣٧ّحسان بن عبد اهللا  

ّحسان بن عطية   َ ّ٣٧٣. 
 . زياد بن حييى=ّاحلساين 
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 .٣٣٧, ٣٢٥, ٣٣٧, ٣٠٧, ٣٠٢, ٣٠٦احلسن  

 .٢١٤, ١٧٩, ٩١, ٦٩احلسن بن أمحد  
ِّد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي أمح =و احلسنأب ِ. 

 .٧١ِاحلسن بن أمحد بن حبيب الكرماين  
ِ أمحد بن عبد اهللا بن اخلرض =أبو احلسن َ. 

 .١١٢  ّاحلسن بن أمحد أبو عيل
 .ّ أمحد بن عيل البادا =أبو احلسن

ُ أمحد بن حممد بن زنجويه =حلسنأبو ا َ ّ. 
 . الطرائفيسّأمحد بن حممد بن عبدو= أبو احلسن 
ِأمحد بن حممد العتيقي= أبو احلسن  َ ّ. 
ُّمحد بن حممد بن عمر اللنباين أ =أبو احلسن ُ ّ. 
ّبن عمران بن اجلراح بن اجلندلّ أمحد بن حممد  =أبو احلسن ِ. 
ِّ بن حممد بن الفضل السجستاين أمحد =أبو احلسن ّ. 
َّ أمحد بن حممد بن موسى بن القاسم بن الصلت  =أبو احلسن ِاملجربّ ْ ُ. 

َاحلسن بن أمحد املخلدي   َ١٨٤, ٤. 
 .َأمحد بن معروف= أبو احلسن 

 .٣٩٦احلسن بن إسامعيل  
ِّاحلسن بن إسامعيل بن أيب جمالد املصييص   ِ ُ١٥١. 

 .١٩٦, ٣٦أبو احلسن األصبهاين  
 .٢٦٠, ٣٤٩, ٢٨, ٢٧احلسن البرصي  

َأبو احلسن بن البقشالن   ْ َ٤١٩. 
ّأيب الرضا أبو حممداحلسن بن أيب بكر بن  ِّ  ٤٠٥, ٣٨. 

 .٩ ٠, ٨٣ّ أبو حممد  احلسن بن أيب بكر
ِّاحلسن بن جعفر  بن الوضاح السمسار أبو سعيد ّ  ٤. 

َأبو احلسن بن جهضم اهلمذاين   َ٢٢٤. 
 .٢٩٥, ١١١َأبو احلسن بن جوصا  

 .٣٢٥, ٢٩٥َاحلسن بن حبيب  

 .٤٠٦, ١٨٤, ٣٦, ٢٣, ٤أبو احلسن بن أيب احلديد  
َبو احلسن بن حذمل  أ َ٥١. 

َاحلسن بن عرفة = احلسن بن أيب احلسن َ. 
 .١٧٢, ١٧١حسن بن حسن بن عيل  

ِأبو احلسن بن احلسني بن عيل بن احلسني بن أشليها   ُ ُّ٣١٩. 
ُاحلسن بن احلسني بن عيل بن املنذر أبو القاسم ّ ُ  ١٣٣. 

ّاحلسن بن احلسني بن منصور أبو حممد َ ُ  ٣٩٨. 
 .١٥١, ٧٢َلعي  ِأبو احلسن اخل

, ١٦٢, ١٤٠, ٩٥, ٩٤, ٧٣, ٧١, ٧٠, ١٤َأبو احلـسن الـدارقطني  
٣٥٤, ٣٤٨, ٣٤٥, ٣٢٤, ٣١٤, ٢٨٨, ٢٣٤, ١٩١, ١٨٢ ,
٤١٦, ٣٨٨, ٣٨٢, ٣٦٣, ٣٥٥. 

 .٢١٢ُأبو احلسن الداودي  
َأبو احلسن الربعي   َّ٢٨٧, ٢٧٣. 

 .٢٧  ّاحلسن بن الربيع األنامطي أبو حممد
ُأبو احلسن بن رزق  .١٤٣, ١٣٢, ٧٣, ٧١ويه  َ

 .رشأ بن نظيف= أبو احلسن 
 .٣٥٣, ٢٦٨, ٢٦٤, ٦٦, ٤٢  احلسن بن رشيق

 .ّسعد اخلري بن حممد= أبو احلسن 
 .٣١٠, ٣٠٧, ٢١٢, ٢١١, ٢٠٩أبو احلسن بن سعيد  

 .١٧٧, ١٠٣  ُاحلسن بن سفيان أبو بكر
ُأبو احلسن بن سفيان بن حممد بن سفيان   ّ ُ١٣٩. 

 .٢١٥, ٢٤  ِّالسمسارأبو احلسن بن 
َأبو احلسن بن سم َحممود بن سميع=  يعُ ُ.  
 .١٠١احلسن بن سهل  

, ١٧٦, ١٧٥, ١١٥, ٩٩, ٨٨, ٦٥, ٥٣, ٤٢ِّأبـو احلــسن الــسريايف  
٤٠٨, ٣٧١, ٣٦٧, ٣٢٦, ٢٩٢, ٢٧٥, ٢٠٢, ١٩٢. 

َأبو احلسن بن صرصى   ْ َ١٩٩. 



٤٦٠ فهرس األعالم
 .٣٥٣, ٨٥, ١٠ّأبو احلسن بن الطفال  
 .٢٤٦, ٢٣٣  أبو احلسن الظاهري

ِعبد الرمحن بن حممد بن املغرية= أبو احلسن  ُ ّ. 
َأبو احلسن عبد الواحد بن أمحد بن احلسن العكربي   ُ١٣. 

 .٣٦ُاحلسن بن عبيد اهللا  
ّاحلسن بن عثامن الزيادي أبو حسان ِّ ُ  ١٠. 

َاحلـــسن بـــن عرفـــة   َ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦, ١٣١, ١٢٥, ٢٧ ,
٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٦ ,٣٤٥, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠. 

 .٣٣٩, ٢٠٤, ١٥٥, ١١١, ١٠٩, ١احلسن بن عيل  
 .ّ عيل بن أمحد =أبو احلسن
ّ عيل بن أمحد البتي =أبو احلسن ّ. 
ّ عيل بن أمحد البزاز =أبو احلسن ّ. 
ُعيل بن أمحد بن احلاممي املقرئ= أبو احلسن  ّ ّ. 
َّعيل بن أمحد الدورقي= أبو احلسن  ّ. 

ّن سليامن أبو عيلّاحلسن بن عيل بن أمحد ب ُ  ٣٠. 
ّ عيل بن أمحد بن حممد بن بكران =أبو احلسن ّالفوي ّ ُ. 
ّعيل بن أمحد بن حممد الواحدي= أبو احلسن  ّ. 
 .ّ عيل بن أمحد بن منصور =أبو احلسن
 .ّعيل بن األعرايب= أبو احلسن 

 .٣٨٣  ّأبو عيل األنصاري احلسن بن عيل
ّاحلسن بن عيل البزاز   ّ٣٣١. 

, ١٤٣, ١٣٠, ١٢٤, ١٠٤, ٨٦ ّأبــو عــيل  ّن عــيل التميمــياحلــسن بــ
٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٢٨٤, ١٨٧, ١٨٤, ١٥٩, ١٥٠ ,
٣٧٩, ٣٧٨, ٣٤٤, ٣٤٣. 

 .١٤٢, ١١ّاحلسن بن عيل اجلوهري  
ّعيل بن احلسن بن عالن احلراين= أبو احلسن  َ ّ َ ّ. 
 .ّعيل بن احلسن بن عيل= أبو احلسن 

ّ احلسن املرّاحلسن بن عيل بن  .٢١٧  )ّالشحيمة( ّ أبو عيليُ
َعيل بن احلسن املوازيني= أبو احلسن  ّ. 
 .ُبن احلسني بن أمحد الدمشقي ّعيل= أبو احلسن 
ُّعيل بن احلسني بن أيوب= أبو احلسن  ُ ّ. 
ّعيل احلنائي= أبو احلسن  ِ ّ. 
َ عيل بن زيد السلمي =أبو احلسن ُّ ّ. 
ُعيل بن سليامن املرادي= أبو احلسن  ُ ّ. 

 .ّعيل بن طاهر بن جعفر النحوي= حلسن أبو ا
ّاحلسن بن عيل بن عبد اهللا بن سعيد الكندي أبو عيل ِّ  ٣٦٣. 

ِّعيل بن عبد اهللا بن مبرش الواسطي= أبو احلسن  ُ ّ. 
 .ّ عيل بن عبد الواحد بن أمحد =أبو احلسن
ّعيل بن عبيد اهللا بن حممد بن الشيخ= أبو احلسن  َ ُ ّ. 
ُعيل بن عم= أبو احلسن   .َر احلريبّ
ُ عيل بن عمر بن حممد القزويني =أبو احلسن ّ ُ ّ. 
 .ّ عيل بن عيسى=أبو احلسن 
ّعيل بن عيسى بن إبراهيم الباقالين= أبو احلسن  ّ. 
ِعيل بن غنائم بن عمر اخلرقي املرصي= أبو احلسن  َِ ُ َ ّ. 

ّاحلسن بن عيل القطان   ّ٣١٨. 
 .١٢٢  ّاحلسن بن عيل أبو حممد

 .ّ بن حممد بن أمحدّ عيل =أبو احلسن
َعيل بن حممد بن أمحد بن كيسان النحوي= أبو احلسن  ّ ّ. 
ّ عيل بن حممد البحاثي =أبو احلسن ّ. 

ّاحلسن بن عيل بن حممد اجلبيل أبو عيل َّ َ ّ  ١٦٣. 
َ عيل بن حممد بن حبيب املاوردي =أبو احلسن َ ّ ّ. 
ّ عيل بن حممد الزيادي =أبو احلسن ّ. 
 .ّمد بن السقاءّعيل بن حم= أبو احلسن 
ّعيل بن حممد بن عبد اهللا اخلطيب= أبو احلسن  ّ. 



 ٤٦١ فهرس األعالم
َّ عيل بن حممد بن عبد اهللا املعدل=أبو احلسن  ُ ّ ّ. 
ّ عيل بن حممد بن العالف =أبو احلسن ّ ّ. 
ّعيل بن حممد بن لؤلؤ الوراق= أبو احلسن  ّ ّ. 
َّعيل بن املسلم= أبو احلسن  َ ُ ّ. 
 .بد السالمّعيل بن هبة اهللا بن ع  =أبو احلسن
ُ عيل بن حييى النابليس =أبو احلسن ّ. 

َاحلسن بن عليل بن احلسن العنزي   َ َ ُ٦٠. 
 .٣٧٣َاحلسن بن عوف  

 .٢١٣أبو احلسن بن عون  
ّاحلسن بن عيسى بن املقتدر أبو حممد ُ  ٢٥٤. 

 .٦١أبو احلسن الفأفاء  
َأبو احلسن الفقيه السلمي   ُّ٢١٣. 

َأبــو احلــسن بــن قبــيس   ُ١٨٤, ١٣٠, ١٢٦, ٧٢, ٣٥, ٣٢, ٢٣, ٩ ,
٤٢٢, ٤٢٠, ٤١٦, ٤١٦. 

ُّأمحد بن حممد بن عمر اللنباين= ُّأبو احلسن اللنباين  ُ ّ. 
 .ّيم بن حممد بن عبد اهللا األسديّحممد بن إبراه= أبو احلسن 

 .٣٤٦, ٢١٦, ١٩٣  ّاحلسن بن حممد بن أمحد
ُاحلسن بن حممد بن أمحد بن يوسف بن يوه  .٤٠٣, ٣٥٢  ّأبو حممد ّ

ّاحلسن بن حممد بن إسحاق أبو عيل ّ  ١٧٦, ١٠٩, ١٠٧. 
ِحسن بن حممد بن إسحاق املهرقاين   ِ ّ٢٦٤. 

ّاحلسن بن حممد بن بكار ّ  ١٩٨, ١٩٧, ٦. 
 .٢٦٣  ّاحلسن بن حممد بن حبيب أبو القاسم

َد بن احلسني بن داود العلويّحمم= أبو احلسن  َ ُ ُ. 
ّاحلسن بن حممد بن حكيم أبو حممد َّ  ١٥٢. 

ِاحلسن بن حممد بن احلنفية   َ َ ّ١٣١. 
َاحلسن بن حممد الدربندي أبو الوليد ْ َّّ  ١٦٧. 

 .١٥١ّاحلسن بن حممد الزعفراين  

 .ّحممد بن سهل= أبو احلسن 
ّاحلسن بن حممد بن الصباح   ّ١٥٠. 

 .َد بن عون بن احلسن الوحيديّ حمم =أبو احلسن
ّاحلسن بن حممد الفسوي أبو عيل َ َّ  ٢٨. 

َحممد بن الف= و احلسن أب  .يضّ
َحممد بن حممد بن حامد املادرائي= أبو احلسن  ّ ّ. 
ُحممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن املهتدي= أبو احلسن  ّ ّ ّ. 
َحممد بن مرزوق الزعفراين= أبو احلسن  ّ. 
ّ حممد بن هبة اهللا بن إبراهيم بن القطان =أبو احلسن ّ. 

 .٢٨٦, ١٧٣, ١٣٦, ١٢٦ ,١٠٣, ٧٨ّاحلسن  بن حممد بن يوسف  
َحممود بن سميع= أبو احلسن  ُ.  

 .٣٠٦, ٥٨, ٤٣َأبو احلسن املدائني  
ّاحلسن بن املظفر بن السبط أبو عيل  ِّ ّ ٣٨٠, ١٤٩, ١٢٤, ١٢٠. 

 .ّمكي بن أيب طالب= أبو احلسن 
ّنعمة اهللا بن حممد= أبو احلسن  ِ. 

 .٣٤٠احلسن بن حييى بن هشام الرازي  
ِاحلسنويي ُ  .ّد بن حممد بن احلسن أمح =َ

ُأبو احلسني بن اآلبنويس  ُ حممد بن أمحد بن اآلبنويس=َ َ ّ.  
ّاحلسني بن إبراهيم بن جابر أبو عيل  ُ ٥٥. 

ّابن سعيد احلراين(ُاحلسني بن أمحد  َ  (٢٠٩. 
 .١٨٦بن أمحد بن جعفر   ُأبو احلسني
َأبو احلسني  َأمحد بن محيد بن أيب العجائز= ُ َ ُ. 
 .أمحد بن سالمة بن حييى= ُأبو احلسني 

ّاحلسني بن أمحد بن حممد بن طلحة أبو عبد اهللا ُ  ١٣٣, ١٣٢. 
 .ّ أمحد بن حممد بن منصور العايل اخلطيب =ُأبو احلسني

 .٣٠٧, ٢٦٩, ١٦٢, ١٢٤ُاحلسني بن إسامعيل  
 .١٨٦, ١١٥, ٦١, ٢٩, ١٧ُأبو احلسني األصبهاين  



٤٦٢ فهرس األعالم
ِأبـــو احلـــسني بـــن بـــرشان   ُ٣٧١, ٣٤٦, ٣٣١ ,٣١٩, ٢١٦, ١٢٦ ,

٤٠٢, ٣٩١. 
 .١٧٠ُحسني بن بشري بن سلامن  

, ٢٨٦, ١٩٢, ٩٢, ٦٢, ٦١, ٧ُاحلـــسني بـــن جعفـــر أبـــو عبـــد اهللا  
٢٩٦. 

 .٣٩٥ُأبو احلسني بن أيب احلديد  
 .١٦٧, ١١ُاحلسني بن احلسن  
 .٢٧٨  ُّ بن أيوبُاحلسني بن احلسن

ّاحلسني بن احلسن بن حممد األسدي أبو القاسم ُ  ٢٧٨. 
ِبن محزة بن الشعريي ُاحلسني َّ  .٤٠٦, ٣٩٥, ٣٨٤  َأبو املعايل َ

 .٣٥٧, ٢٧١, ٦٠, ١٨  ُأبو احلسني الرازي
َاحلسني بن سلمة   َ ُ٦٩, ٦٥, ٦١, ١٧, ٦. 

 .١٢٦ُاحلسني بن صفوان  
 .١٤٦  ُاحلسني بن طلحة أبو منصور
ــوري   ــن الطي ــو احلــسني ب ُأب ُّ ُ٩٢, ٨٠, ٦٩, ٦٤, ٦١, ٥١, ٣٨, ٧ ,

٣٤٧, ٣١٤, ٢٩٦, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٧٨, ٢٧٤, ٢١٤, ١٩٢. 
ّعاصم بن احلسن بن حممد بن عيل بن عاصم= ُأبو احلسني  ّ. 

ّاحلسني بن عبد اهللا بن يزيد بن األزرق القطان الرقي   ّ ُ٢١٨. 
 .١٥١, ١٧  ُاحلسني بن عبد امللك أبو عبد اهللا

َعبد الوهاب بن احلسن الربعي= ُأبو احلسني  َّ ّ. 
ِعبد الوهاب بن احلسن بن الوليد الكاليب= ُأبو احلسني  ّ. 
َعبد الوهاب امليداين= ُأبو احلسني  ّ. 

ّاحلسني بن عيل بن أمحد أبو عبد اهللا ُ  ١٨٦, ١٢٣. 
ِاحلسني بن عيل البيهقي السديوري أبو عبد اهللا َ َِ َّ ُّ  ٣٧٠. 
ّاحلسني بن عيل بن احلسني بن أشليها أبو عيل  ِّ ُ ُ ٣١٩. 

ّاحلسني بن عيل بن  ُّاحلسني الزهري أبو القاسمُ ُ  ٢١٢. 
ّاحلسني بن عيل اخلراز   ُّ٢٤٤. 

َاحلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن ماتى   ّ ُ١٦٧. 
َّاحلسني بن عيل بن عبيد اهللا الطناجريي   َ ُ ّ ُ٣٤٨. 

ِأبو احلسني بن عمران   ُ٦١. 
ّأبو احلسني بن الفراء   ُ٣٠٢, ٢٣٣, ١٦٨, ١٣٩, ١٩, ١١. 

ــن ــو احلــسني ب ــضل  ُأب , ٢١٣, ١٩٢, ١٧٤, ١٣٧, ٨٧, ٤١, ٥ الف
٤٠٩, ٣٦٨, ٣٦٢, ٣١٩, ٣١٩, ٣٠١, ٢٩٢. 

َاحلــسني بــن الفهــم   ُ١٤٧, ١٤٣, ١٣٦, ١٢٦, ١٠٣, ٧٨, ٣٤, ١ ,
٣٧٦, ٣٦٣, ٣٤٧, ٣٠٤, ٢٨٦, ١٨٩, ١٧٨, ١٧٢, ١٦٨ ,
٤٢١, ٤٠٩, ٣٨٣. 

 .٣٩٧, ٤٧ُاحلسني بن القاسم الكوكبي  
ُأبو احلسني القايض األشناين   ُ٣٨٣. 

ّاملبارك بن عبد اجلبار= ُأبو احلسني  ُ. 
ْحسني بن مبذول بن غنم بن مازن   َ َ َ ُ١٧٩. 

ّاحلسني بن حممد   ُ٣٩١, ١٧٨. 
 .ّحممد بن أمحد بن إسحاق= ُأبو احلسني 
َحممد بن أمحد امللطي= ُأبو احلسني  َ ّ. 

ّاحلسني بن حممد األزدي أبو عيل ّ ُ  ٣٠٠. 
  .ّ حممد البجيل=أبو احلسني

 .ّحممد بن احلسن بن أمحد= ُاحلسني أبو 
ُحممد بن محود بن عمر القايض= ُأبو احلسني  ُ َ ّ.  

ــي ــد الرافق ــن حمم ّاحلــسني ب ــالع ُ , ٢٣١, ١٧٩, ١٣٥, ٣٢, ٣١  اخل
٢٣٩. 

ّاحلسني بن حممد  .٣٦٥, ١١٥, ١١٤, ٨١ ,١٧ أبو طالب  َّالزينبي ُ
 .ّحممد بن عبد اهللا احلافظ= ُأبو احلسني 

ّاحلسني بن حمم ّد بن عبيد الدقاق  ُ َ ُ٣٨٤. 
ِاحلسني بن حممد بن عثامن النصيبي أبو عبد اهللا َّ ُ ّ ُ  ٣٢٧. 

ّاحلسني بن حممد بن عيل بن أيب الرضا أبو عبد اهللا ّ ُ  ١٣٠. 



 ٤٦٣ فهرس األعالم
َ حممد بن كامل بن ديسم =ُأبو احلسني َّ. 
ّحممد بن حممد بن حممد= ُأبو احلسني  ّ ّ. 
ُحممد بن حممود بن عمر ب= ُأبو احلسني   .ن عبد األحدّ
 .ّ حممد بن أيب نرص =ُأبو احلسني

ــر   ــن املظف ــو احلــسني ب َّأب ُ١٢٦, ١٢٢, ١١٥, ١١٤, ٧٩, ٥٩, ١٧ ,
٣٦٥, ٢٨٧, ١٨٩, ١٧٠, ١٣٧. 

ُأبو احلسني بن املهتدي   ُ٣٤٣, ٢٥٤, ١٨٨, ١٨٢, ١٦٨, ١٣٩. 
َأبو احلسني بن امليداين  َ عبد الوهاب امليداين=ُ ّ. 

ُأبـــو احلـــسني بـــن النقـــور َّ ُ  ١٣٧, ١٣٥, ١٢٤, ١٢٣, ٩٧, ١١, ٩ ,
٣٢٠, ٣١٨, ٣٠٧, ١٨٥, ١٨٢, ١٦٥, ١٦٢, ١٦٠, ١٥١ ,
٤١٩, ٣٩٩, ٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤١. 

ِّهالل بن املحسن= ُأبو احلسني  ُ. 
 .َأمحد بن القاسم بن ميمون بن محزة= ُاحلسيني 

ُحصني بن أيب احلر   َ ُ١٠٠. 
َحصني بن عبد الرمحن   ُ١٢٩. 

َابن احلرضمي   ْ َ١٩١, ١٩٠. 
َاحلرضمي   .ّالعباس بن اخلليل= َ
َاحلرضمي   . عبد اهللا بن عامر=َ
َاحلرضمي   .َ عمرو بن جابر=َ
َاحلرضمي   .ّ حممد بن عبد اهللا=َ
َاحلرضمي   .ّ حممد بن هارون=َ
َاحلرضمي   .حييى بن محزة= َ

 .٣٢٩, ٣٠٠  ِحفاظ بن احلسن أبو الوفاء
 .١٠٦  أبو حفص

 .٣٤٦, ٢٩٣, ١٨٨, ١١٥, ٧٨, ٦١, ١٩أبو حفص األهوازي  
 .٣٢١, ٣١١, ١٠٢,  ١٠١ُحفص بن عمر  

ّعمر بن أمحد الكتاين= ُأبو حفص عمر بن إبراهيم  َ ُ. 

ُ عمر بن أمحد بن عبيد اهللا بن دحروج =أبو حفص ُ ُ. 
ّعمر بن حممد بن احلسن= أبو حفص  ُ. 

 .٣٦حفص بن غياث  
 .١٧٥ّأبو حفص الفالس  

 .٤٢٠, ٤١٨َحفص بن ميرسة الصنعاين  
َحفصويه الكاتب املروزي   َ ُ َْ َ٤٨, ٤٧. 

 .٢٩٠احلكم  
َحكم بن سعد َ  ٨٠, ٧٨, ٧٧. 

َاحلكم بن أيب العاص   َ٢٥, ٢٤. 
َاحلكم بن عتيبة   ُ٢٧. 

 .٣٠٩َبن معقل   احلكم
ْحكمة بنت ثابت بن عبد اهللا بن الزبري   َ٢٠. 

 .٨٨ِحكيم بن حزام  
َحكيم بن كيسان   َ٢٧٧. 

 .د بن إبراهيم التميميّ حمم =أبو حكيم
ِاحلكيمي   . حممد بن أمحد=َ

َحلبس بن زياد   َ٣٨٤. 
 .سعيد بن عبد العزيز بن مروان = احللبي
َ عبيد بن هشام =احللبي ُ. 
َ حممد بن بركة=احللبي  ّ. 
 .ّعبد اهللا بن أمحد  بن حممد = ُاحللواين
َ حممد بن حرب=ُاحللواين  ّ. 

 .٣٠٢, ١٦٠, ١٥٣ّمحاد  
 .٣١١ُأسامة  ّمحاد بن 

 .٣٩٥ّمحاد الراوية  
 .٣٤٣, ٣٤٢, ١١١ّمحاد بن زيد  

َمحاد بن سلمة   َ ّ١٩٩, ١٥٢. 



٤٦٤ فهرس األعالم
ُمحاد بن أيب سليامن   ّ٢٨, ٢٧. 
ّمحاد موىل بني أمية   ُ َ ّ٢٧٣. 

ّاحلامين  .حييى بن عبد الوحيد = ِ
ّمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن نجاء بن شاتيل أبو عيل ّ ْ َ  ١٣٢. 

ـــد اهللا ـــن عب ـــد ب , ٢٧٤, ١٩٠, ٩١, ٦٩, ٦٥, ٦١, ٢٩, ١٧, ٦  َْمح
٤٢٠, ٤١٧, ٣٧٤, ٣٧٢, ٣٦٥, ٣٤٧, ٢٧٩. 

ُّأبو محزة الثاميل   َ٣٧٦. 
ّمحزة بن العباس أبو حممد ّ  ٢٨٨, ١٣٨, ٩٢, ٨٢. 

 .٢٤, ٢١, ١٩محزة بن عبد اهللا بن الزبري  
َمحزة بن عيل بن حممـد بـن عـثامن أبـو الغنـائم ُ ّ , ٣٢٨  )ّابـن الـسواق (ّ

٣٨٩. 
َأبو يعىل َمحزة بن الفرج َ  ١٧٦. 

 .٢١٨ ّمحزة الكتاين 
 .٤١١ْبن مالك اهلمداين   محزة

 .٢٧٠ّمحزة بن حممد  
ّمحزة بن حممد بن عيل الكتاين أبو القاسم ّ ّ  ٢١٩. 

, ١١٦, ١١٠, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٥, ٣١َمحـــزة بـــن يوســـف  
٤١٦, ٣٤٧, ٣٤٠, ٣٢٤, ١٥٣. 

 .ُ سليامن بن سلمة=ِاحلميص 
 .الصقر بن صفوان =يص ِاحلم

ّ عمران بن بكار=ِاحلميص  ِ. 
ّ حممد بن عبيد بن أمحد بن عبيد الصفار =ِاحلميص َّ َ َُ ُ ّ. 
ْحممد بن عمر الطائي املحري= ِاحلميص  َ ُ ّ.  

 .٣٦٦, ١٩٧احلمصيون  
ُابن احلمق اخلزاعي   ِ٣٦٦. 

 .٤١١َبن عبد اهللا اخلثعمي   محل
 .١٤٢ُمحيد بن األسود  

 .٣٩٤ الكلبي  محيد بن حريث
َأبو محيد الرعيني   َ ُُّ١٠٠. 
ُمحيد بن زنجويه   َ َ ُ٣٧٠. 
َمحيد بن مسعدة   َ ُ٨٥. 

َحن بن ربيعة بن حرام   ّ ُ٢٣٤. 
 .٣٧١, ٣١٩, ١٤٣َحنبل بن إسحاق  
 .٤٠الكلبي   حنظلة بن صفوان

 .١٧١َحنظلة بن عمرو األنصاري  
 .ُ خليد بن عبد اهللا=احلنفي 

ّابن احلنفية  ِ َ  .ّد بن عيل بن أيب طالبّحمم= َ
َحواء بنت يزيد بن السكن   َّ ّ َ٣٥, ٣٤. 

 .٣٢٤, ٣٢٢َحوثرة بن أرشس  
 .٤١١, ٤١٠َحوشب ذو ظليم  

 .أمحد بن عبد الرحيم= َاحلوطي 
ِأبو احلويرث   َ ُ١٧١. 

ِّأبو حي املؤذن   ّ٧٥. 
 .٣١١ُو زهري   أبّحيان بن عبد اهللا

ُحيدرة بن أمحد أبو ترا  .٣٠٣ب  َ
ْحيوة  ْبن حوي املهري الشحري  َ ّ َ ُِّ َ٣٣٣. 
ُبن جزء العذري   خارجة َ٣٦٩. 

 .١٧٣خارجة بن احلارث  
 .١٧٠ُخارجة بن عبد اهللا بن سليامن بن زيد بن ثابت  

 .٣٢٦  خاقان
 .٣٢٠, ٣٠٧, ٣خالد  

 .٥٣أبو خالد  
 .٢٩١, ١٠١أبو خالد األمحر  

 .٣٠٠أبو خالد األزدي  



 ٤٦٥ فهرس األعالم
 .٨٥, ٨٤خالد بن احلارث  

 .٣٠٩, ٣٠٦ّ احلذاء  خالد
ُخالد بن سمرة بن جنادة   ُ َ١٢٧. 

 .٣٣٠, ٣٢٧, ٢٢١خالد بن عبد اهللا  
 .٣٧٩خالد بن مالك  

ِحممد بن عمر الطائي املحري احلميص= أبو خالد  ْ َ ُ ّ. 
, ١٠٨, ١٠٤, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١, ٩٩, ٧٥, ٣َخالــد بـــن معـــدان  

١١٦, ١٠٩. 
 .١٠٠ُخالد بن املهاجر  
 .٣٠٩خالد الواسطي  

 .١٢٠أبو خالد الوالبي  
 .١٨٢, ١٣٤, ١٣٣, ١٣١, ٢, ١خالد بن الوليد  

 .٢١٥, ٢١٣, ٢٠٩, ٦٦خالد بن يزيد  
ّخالدة بنت أيب وقاص   َ١٢٩, ١٢٧. 

ّ احلسني بن حممد الرافقي=اخلالع  ُ. 
 .ّ حممد بن احلسن =ّاخلبازي

َخبيب بن ثابت عبد اهللا بن الزبري   ُ٢٦, ١٩. 
َّاخلتيل   .ُ إبراهيم بن سفيان إسحاق بن=ُ

 .٤١١خثعم  
 .بن عبد اهللا  محل=َاخلثعمي 
 . مالك بن عبد اهللا=َاخلثعمي 

َاخلجندي   .ّالفضل بن حييى الوراق= ُ
 .حممد بن جعفر = َاخلرائطي

 . عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم=ُاخلراساين 
َاخلرقي   .ِأمحد بن برش بن سعيد= ِ
َاخلرقي  .ّن حممدعبد العزيز بن جعفر ب = ِ
َاخلرقي  ُعيل بن غنائم بن عمر= ِ َ ّ. 

 .ُ أمحد بن احلارث بن املبارك =ّاخلزاز
ّأمحد بن حممد بن اجلراح= ّاخلزاز  ّ. 
ّ احلسني بن عيل=ّاخلراز  ُ. 
 .ّعيل بن أمحد = ُاخلزاعي
ِ عمرو بن احلمق=ُاخلزاعي  َ. 
ُحممد بن أمحد بن سليامن = ُاخلزاعي ّ. 
ِيل بن دعبلّ حممد بن ع=ُاخلزاعي  ِ. 
َ منصور بن سلمة=ُاخلزاعي  َ. 

َخزر   َ٥٣, ٤١. 
 .٢٠٨, ١٦١َبنو اخلزرج  

ِاخلرسوجردي ْ ُ أمحد بن حممد بن احلسني =َُ ّ. 
ّحممد بن العباس بن احلسن الغساين= ّاخلشاب  ّ. 
 .ّ هيثم بن حممد=ّاخلشاب 
َاخلشني   .ُ سليامن بن سعد=ُ

 .طاهر بن بركات= ُاخلشوعي 
َخشني   ُ١٨. 

 . جعفر بن أمحد=ّاخلصاف 
, ٢٩٦, ١٤٠, ١٢٩, ١٠٨, ١٠٤, ٨٠, ١٣اخلــصيب بــن عبــد اهللا  

٤٢٠, ٣٧٤. 
ّاخلصيب بن املؤمل بن حممد أبو العالء َّ ُ َ  ٤١٩. 
َاخلرض بن احلسني بن عبدان أبو القاسم َ ُ ِ َ  ٣٦٣, ١١٠. 

َخضري بن عبد اهللا   ُ٣٠٠. 
َ أمحـد بـن محـدان  بـنامللـك بـن أمحـد بـن عبـد اهللا عبد= ّأبو اخلطاب 

 .ّاخلطيب الشوكي
ُخطاب بن عثامن   ّ١١٤, ١٦, ١٥. 

ّأبو اخلطاب بن حممد األزدي   ّ٢٠١, ٥٣. 
 . إسحاق بن زيد=ّاخلطايب 



٤٦٦ فهرس األعالم
 .٢١٠اخلطيب  
  . إبراهيم بن يونس =اخلطيب

 .ّ أمحد بن حممد بن منصور العايل =اخلطيب
  .َ محدانامللك بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن  عبد =اخلطيب

ّ عيل بن حممد بن عبد اهللا =اخلطيب ّ.  

َ حممد بن أمحد بن اجلنيد =اخلطيب ُ ّ.  

 .٣٢اخلطيم بن عدي بن عمرو  
ّاخلفاف  ِ عطاء بن مسلم=َ ُ. 

َخفاف بن منصور النمري املروزي   ْ َ ّ٢٠٢. 
 .١٦٥ّخالد بن أسلم  
 .١٣٣ّخالد بن حييى  

 .ّ عباس بن الوليد=ّاخلالل 
 .ُلرمحن بن عمر عبد ا=ّاخلالل 
 .ّ عبد اهللا بن احلسن بن حممد=ّاخلالل 
 .ُ منري بن أمحد بن احلسن=ّاخلالل 
ّاخلاليل   .ّإسامعيل بن أمحد بن حممد= َ

 .١٢٠َخلف بن الوليد  
 .٤٠٩ُخليد بن عبد اهللا احلنفي  

 .٨٥أبو خليفة  
, ١١٥, ٩٩ ,٨٨ ,٧٨, ٦٥, ٦١, ٥٣, ٤٢, ١٩, ١ّخليفة بن خياط  

٢٩٣, ٢٩٢, ٢٧٥, ٢٠٢, ١٩٢, ١٨٨, ١٧٦, ١٧٥, ١٣٦ ,
٤٠٨, ٣٧٥, ٣٧١, ٣٦٧, ٣٤٦, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٠١, ٢٩٤. 

 .ُالفضل بن احلباب= أبو خليفة 
 .٣٠٨أبو اخلليل  
َ العباس بن اخلليل احلرضمي =أبو اخلليل ْ َ ّ. 

ّاخلليل بن مرة   ُ١٠١. 
 .١١٠, ٣٠اخلليل بن هبة اهللا بن اخلليل أبو بكر  

 .ّبن حممدأمحد  = اخللييل
 .٣١٠, ٣٠٨َاخلوارج  
َجعفر بن حممد بن نصري = ّاخلواص ُ ّ. 
 .ُ سليامن بن داود الداراين=َاخلوالين 
ّ عبد اجلبار بن حممد بن مهنا=َاخلوالين  َ ُّ. 
َ عبد الرمحن بن رشيح=َاخلوالين  ُ. 

ِخويلد بن عجالن   َ ُ٥٨. 
َأبو اخليربي   َ٤٠٨. 

ّحممد بن عيل بن حممد= ّاخلياط  ّّ. 
 .٢٧٨, ٢١٠َخيثمة  

 .٢٧٧, ١٤٦, ١٤٣َأبو خيثمة  
ُخيثمة بن سليامن   َ٧٤. 

ّحممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا = أبو اخلري   .)َررا(ّ
 .َمرثد بن عبد اهللا= أبو اخلري 
 .ُ سليامن بن داود= الداراين
 . عبد الرمحن بن أيب احلسن =الداراين

َابن دارة الغطفاين   َ٤٠٧. 
 . أمحد بن سعيد=ِالدارمي 
 .ُ عثامن بن سعيد=الدارمي 

 .٦٧, ٦١, ٢ُداود  
 .١٨٦, ١٨٥ابن داود  

 .١١٣ابن أيب داود  
َداود بن احلسني البيهقي   ُُ٣٧٠. 

ُداود بن رستم بن أيوب بن سليامن أبو سليامن ُ ُّ ُ  ٢١١. 
َداود بن رشيد   ُ ُ٣٢٢, ١١. 

ِأبو داود الطياليس   ُ٣٧٠, ٣٣٩, ٢٩٠, ١٢٢, ١٢١. 
 .٣٤٣, ١٨٢َاود بن عمرو  د



 ٤٦٧ فهرس األعالم
 . أمحد بن يوسف بن إبراهيم =ّابن الداية

َالدبري   .ّ إسحاق بن إبراهيم بن عباد=َّ
 .٣٧َّأبو الدحداح  

َدحيم   ُ٢١٧, ٦٧, ٢٩. 
َالدربندي ْ  .ّ احلسن بن حممد =َّ

, ٢٧٨, ١٨٠, ٧٧, ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٦, ٦١, ٦٠, ٥٩َّأبــو الــدرداء  
٢٨٣. 

ّدريد بن الصمة   ِّ ُ٢٤٣. 
َ احلسني بن حممد بن عبيد=ّالدقاق  ُ ّ ُ. 
ُ حممد بن عبد اهللا بن احلسني=ّالدقاق  ّ. 

 .ّ حممد بن عبد امللك=َّالدقيقي 
ِإبراهيم بن عتيق = ِّالدمشقي َ. 
 . أمحد بن سعيد بن عبد اهللا=ِّالدمشقي 
 .ُبن احلسني بن أمحد ّ عيل=ِّالدمشقي 
َ عمرو بن أيب سلمة=الدمشقي  َ. 

ِالده ُعمر بن عبد الكريم بن سعدويه= ستاين ِّ َ ُ. 
 .أمحد بن إبراهيم = َّالدورقي
  .ّ عيل بن أمحد =َّالدورقي

 . أمحد بن عبد اهللا=ُّالدوري 
ّ أبو العباس بن حممد=ُّالدوري  ّ. 
 .ّ القاسم بن عيل بن جعفر=ُّالدوري 
 .ّ أمحد بن عيل بن أمحد=ُّالدواليب 
  .ّ محادّحممد بن أمحد بن = ُّالدواليب
ْعبد الرمحن بن محد بن احلسن بن عبد الرمحن = ُّالدوين َ. 

ّ حممد بن عيل بن حممد بن حممد بن النرض =ِّالديباجي ّ ّّ. 
ُالديبيل   .ّ حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا=َّ
ُ شهردار بن شريويه =الديلمي ِ َ ُشريويه َبن شهردار بن َ ِ. 

 .٣١٧, ٣١٦ِ سنان   أبوِدينار
َالدينور َ  .َ أمحد بن مروان =يِّ
 .حييى بن احلارث = ِّالذماري
 .٢٩٠, ١٧٤, ١١٧ُّالذهيل  
 .ّ حممد بن أمحد بن عبد اهللا =ُّالذهيل
 .ّ حممد بن حييى=ُّالذهيل 

َذو الكالع احلمريي   ْ ِ ُ٤١٠. 
َالذيال بن حرملة   ّ١٥٧. 

 .أمحد بن إبراهيم بن أمحد = الرازي
 .ُ أمحد بن احلسني =الرازي
 . احلسن بن حييى بن هشام=الرازي 
 .ّ حممد بن أمحد =الرازي

 .١٠٣, ٩٩راشد بن سعد  
ّ احلسني بن حممد =الرافقي ُ. 

َربعي بن دجانة العبدي   ُ ّ ِ٢٤٩. 
َالربعي   .ّ عبد الوهاب بن احلسن=َّ
َالربعي   .ّ عيل بن احلسن=َّ
َالربعي  ُحممد بن سليامن = َّ  .أبو بكرّ

 .٣٤٣أبو الربيع  
 .١٠٩نافع أبو توبة  الربيع بن 

ُربيعة بن أمحد بن طولون   ُ٣٥٨. 
َربيعة اجلريش   ُ٣٦٨. 

َربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث َ  .٣٧٦, ٣٧٥ِّبن طيئ   َْ
 .٤٢٢ربيعة بن يزيد  

ْرجاء بن حيوة   َ٢٨٣, ١٠٠. 
 .ّعبد الرمحن بن حممد= ِّابن أيب الرجال 

 .ُن سعد بن زرارةبن عبد الرمحن بّحممد = ِّأبو الرجال 



٤٦٨ فهرس األعالم
َالرحبي   .َ سعيد بن مرثد=َّ

 .٣٢َرزاح بن كعب بن اخلزرج  
َحممد بن عمر بن البخرتي= ّالرزاز  َ ُ ّ. 

ُابن رزقويه   أبو احلسني= َ
ــو احلــسن   ــن نظيــف أب , ١٠٦, ٤٤, ٤٢, ٤٠, ٣٨, ٣٨, ٢٤رشــأ ب

٣٩٦, ٢٩٦, ٢٦٨, ٢٦٧, ٢٦٣. 
 .١٣٧رضوان بن أمحد  

ّالرطاب   .يدّ حممد بن يز=َّ
ّغياث بن أيب سعد بن عيل = ّالرفاء ِ. 

ّرفدة بن قضاعة الغساين   ُ ْ ِ٣٠, ٢٧. 
 .ّ أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن اجلارود =ّالرقي
ّ احلسني بن عبد اهللا بن يزيد بن األزرق القطان =ّالرقي ُ. 
ُعيل بن عبيد اهللا = ِّالرقي ّ. 

َرقية بنت محل   َ ّ ُ٣٣١. 
 .١٩زبري  رقية بنت عبد اهللا بن ال

َكيض بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوثَر َ َْ  .٣٧٥ِّبن طيئ   ِ
 .٢٢٤ّعبد الرمحن بن حممد  رمح 

 .ّ عباد بن كثري=َّالرميل 
 .َّ عبد اهللا بن أمحد بن الصنافر=َّالرميل 
 . عبد اهللا بن إسحاق=َّالرميل 

َ قتادة بن الفضيل بن قتادة=ُّالرهاوي  ُ ََ. 
 .ن شجرةيزيد ب = ُّالرهاوي

ّرواد بن اجلراح   َّ١٧٧, ١٠٣, ٤. 
 .١٤٦, ١٤٣َروح  

ُروح بن زنباع اجلذامي   َِ٢٢٢, ٢٢١. 
َروح بن الفرج   ََ٤٢. 

ّأمحد بن حممد بن بكر اهلزاين= َأبو روق  ِ ّ. 

 .٢٩٢, ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٥, ٢٠١  الروم
 . العباس بن فرج =ِّالريايش

 .٩٠, ٨٩َأبو رحيانة  
 .ن أيب عبد اهللا عبد الرمحن ب=الزاهد 
 .َنرص بن إبراهيم املقديس= الزاهد 

ّزاهر بن أمحد الرسخيس أبو عيل َ َّ  ٣٨٣, ٧٤. 
 .٤١٢, ٣١٣, ٨٥, ٢٣, ١٨  زاهر بن طاهر أبو القاسم

 .٤٢ّزبان بن عبد العزيز  
َأبو زبيد الطائي   ُ٣١٤. 

 .ُ املخارق بن احلارث=الزبيدي 
ـــزبري   ـــو ال , ١٤٥, ١٤٤, ١٤٣, ١٤٢, ١٣٤, ١٣٣, ١٣١, ١٠٠ُّأب

١٦٢, ١٦١, ١٦٠, ١٥٤, ١٥٣, ١٥٢, ١٥١, ١٥٠, ١٤٦ ,
١٦٣. 

ــــار   ــــن بك ــــزبري ب ّال ُّ٢٣١, ٢٣١, ١٨٦, ٢٦, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٩ ,
٣٠٢, ٢٦٧ ,٢٦٣ ,٢٥٧, ٢٤٥, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٣٣, ٢٣٢. 

ّالزبري بن العوام   ُّ٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٣٦. 
 .٢٧٤, ٢٧٢, ١١١ُزرعة بن إبراهيم  

 .ُأمحد بن احلسني الرازي =ُأبو زرعة 
 .٦٦ُبن ثوب املقرائي   ُزرعة

, ٧٠, ٦٩, ٦٥, ٣٨, ٣٠, ١٦, ١٢, ٧, ٥, ٤ الدمــشقي  ُأبــو زرعــة
١٧٧, ١٦٧, ١١٤, ١١٢, ١٠٨, ١٠٥, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٠ ,
٣٦٧, ٣٦٤, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٢, ١٩٨. 

 .َعبد الرمحن بن عمرو= ُأبو زرعة 
 .٣٦, ٣٥ُأبو زرعة بن عمرو بن جرير  

ُحممد بن عبد اهللا بن أيب دجانة=  ُ زرعةأبو ّ. 
 .َعبد الرمحن بن عمرو= ُأبو زرعة النرصي 

 .ّاحلسن بن حممد= الزعفراين 



 ٤٦٩ فهرس األعالم
ُ حممد بن احلسني=الزعفراين  ّ. 
َحممد بن مرزوق = الزعفراين ّ. 

 .٤١٠بن احلارث القييس   ُزفر
 .٣٧ّابن أيب زكريا  

 .١٤٦, ١٤٣ّزكريا  بن إسحاق  
, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٧٩, ٢٦٩, ٢٠٠, ١٩١, ٦٢ُالبخــاري  ّأبــو زكريــا 

٢٩٦. 
َأبو زكريا اخلثعمي   َ ّ٣٩٢.  

 . احلافظّعبد الغني بن سعيد= ّأبو زكريا 
َأبو زكريا العنربي   َ ّ٣٩٥.  

 .١٨٥   بن صاعدّزكريا بن حييى
َّ بن حممد بن احلسن التربيزيّحييى بن عيل= ّأبو زكريا  ّ. 

 .٢٠٠, ١٣٢  أبو حييى ّزكريا بن حييى
ْزمعة بن األسود   َ٢٠. 

 .ِّعبد الرمحن بن أيب الزناد= ِّابن أيب الزناد 
 .هشام بن عروة= ِّأبو الزناد 

 .٢٨٩َبنو زهران  
 .١٢٩, ١٢٧, ١٢٦ُبنو زهرة بن كالب  

ــري   , ٢٦٠, ٢٥٩, ٢١٥, ٢٠٩, ٢٠٤, ٢٠٠, ٢٨, ٢٧, ٣, ٢ُّالزه
٤١٩, ٣٢٠, ٢٩٥. 

 . أمحد بن أيب بكر =ُّالزهري
ُاحلسني بن عيل بن احلسني = ُّلزهريا ُّ. 

 .ُ عبيد اهللا بن سعد=ُّالزهري 
 .ّ حممد بن أمحد=ُّالزهري 
ُ حممد بن مسلم=ُّالزهري  ّ. 

 .١٢٤ُزهري بن حرب  
 .ّحيان بن عبد اهللا= ُو زهري أب

 .٣٠٨ُزهري بن سليم  
ّزهري بن حممد   ُ٣٤١. 
ِزهري بن خميش   ْ َُ٣٠٠. 

 .١٨١  ُزهري بن منظور الكلبي
 .٢٢٧زياد بن أبيه  

 .٣٠٧ّزياد بن أيوب  
 .١٢١َزياد بن خيثمة  

 .١٠٠َزياد بن أيب سوادة  
 .٣٢٤ّزياد بن حييى احلساين  

 .ُاحلسن بن عثامن= ِّالزيادي 
ّ عيل بن حممد=ِّالزيادي  ّ. 
 .َ أمحد بن عبد الرحيم احلوطي =أبو زيد

 .١٤٦بن أرقم   زيد
 .١٦٨, ١٣١زيد بن أسلم  

َيد بن أيب أنيسة  ز ُ٢٨٠, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧. 
 .١٤٦بن حارثة   زيد

 .١٧٠ُزيد بن حباب  
 .٤١٠ُزيد بن احلسني بن عيل  

َزيد بن خالد اجلهني   ُ١٧٤. 
 .١ّزيد بن اخلطاب  

 .٣١٢, ٣١١زيد اخلري  
ْزيد بن زبر   َ٤٩, ٤٨. 

َزيد بن صوحان العبدي   ُ٣٠٠. 
 .١٦٦  ُ بن نفيلَزيد بن عبد الرمحن بن سعيد بن عمرو

َ بن شبة بن عبيدة النمرييُعمر= أبو زيد  ُّ ُ ّ َ. 
 .٢٧٤, ٢٧٣زيد بن واقد  

 .٣٨٠زيد بن حييى األنامطي  



٤٧٠ فهرس األعالم
ّ احلسني بن حممد =َّالزينبي ُ. 
ّطراد بن حممد= َّالزينبي  ِ. 
 . قاسم بن عيل=َّالزينبي 

 .ُ سلم بن جنادة=أبو السائب 
 .٢٠٤السائب بن يزيد  

 .٣١٠, ٣٠٨, ٣٠٦النهدي  أبو السابغة 
ّسار بن حن  .٢٣٤ربيعة   بن ُ
ّأيب بن عباس بن سهل = الساعدي ّ َ ُ. 
 .ّ عباس بن سهل=الساعدي 

 .٥٤سامل األفطس  
 .١٣١, ٨٧, ٧٦َسامل بن أيب اجلعد  

 .١٢٧ُسامل بن جنادة  
 .١٩٧سامل  بن عبد اهللا  

 .٦٦, ١٣, ١٢, ١٠ُسامل بن عبد اهللا املحاريب  
 .٢٢٥, ٢٢٤, ١٤, ١٢, ١١, ١٠ُبد اهللا بن عمر  سامل بن ع

 .َعبد اهللا بن أيب سربة= َابن أيب سربة 
 .سهل بن إبراهيم بن أيب القاسم= ُّالسبعي 

َّسبيع بن املسلم َ ُُ  .٣١٨, ٢٦٧  أبو الوحش َ
 .ّ أمحد بن حممد بن الفضل =ِّالسجستاين

 .أمحد بن إبراهيم بن يزيد= ِّالسحري 
ِأبو سحيم الكال َ  .٣٩٢يب  ُ

 .ُ عمر بن حفص=َّالسدويس 
 .َيعقوب بن شيبة = َّالسدويس

ِالسديوري  َ ِ َاحلسني بن عيل البيهقي= َّ ّ ُ. 
 .ّحممد بن إسحاق=  ّالرساج

َالرسخيس  . زاهر بن أمحد =َّ
َالرسخيس ُ حممد بن مشكان =َّ ّ. 

َالرسخيس  .ّ مكي بن خالد =َّ
َالرسخيس  .ّ منصور بن حممد =َّ

 .٣٢٠, ٣١٨, ١٨٢, ٩٧ى  ّالرسي بن حيي
 .٢٩٠, ١١٧ابن سعد  
 .٢٦٥بنو سعد  

 .٣٦٥, ٣٦٢, ١٠٥, ١٠٤سعد بن إبراهيم  
 .ّد بن حممد بن أمحد بن البغدادي أمح =أبو سعد
 .إسامعيل بن أمحد بن إبراهيم= أبو سعد 
 .إسامعيل بن أمحد بن عبد امللك= أبو سعد 
 . إسامعيل بن أيب صالح =أبو سعد
ّسامعيل بن عيل السامن إ =أبو سعد ّ. 

 .٣٠٧, ١٨٦, ١٦٣, ١٦٢, ٣٠أبو سعد بن البغدادي  
 .٢٦سعد بن ثابت عبد اهللا بن الزبري  

ُأبــــو ســــعد اجلنــــزرودي   ََ١٦١, ١٥٩, ١٤٢, ١٢٣, ١٢٢, ٨, ٥ ,
٣٧٩, ٢٢٥, ١٨٨, ١٨٧. 

 .١٤٦َسعد بن خيثمة  
 .٤٠٢, ٣٩١, ٣٨٦, ٦٨, ٣٦  ّسعد اخلري بن حممد أبو احلسن

 .١٦٦ن عبد اهللا بن عبد احلكم  سعد ب
ُعبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حسكويه= أبو سعد  ْ َّ َ ُ. 
ُحممد بن احلسني بن أيب عالثة= أبو سعد  ُ ّ. 

ِّأبـــو ســـعد املطـــرز   ُ١٩٧, ١٣٤, ١٢٨, ١١٢, ٦٥, ٦٤, ٦٣, ٣٧ ,
٣٧٠, ٣٤٩, ٣١٩, ٢٩٩, ٢٨٤. 

ِّ املظفر بن احلسن بن السبط =أبو سعد َّ. 
َ منصور بن عيل بن عبد الرمحن احلجري =أبو سعد َ ّ. 

َأبو سعد اهلروي   َ٥٧. 
 .ل بن اهليثم بن حممد بن اهليثمهال= أبو سعد 

ّسعد بن أيب وقاص   َ١٣٠, ١٢٩, ١٢٧, ١٢٠, ١٩, ١٨. 



 ٤٧١ فهرس األعالم
 .سعيد بن حييى اللخمي= سعدان 

 .إبراهيم بن يعقوب= السعدي 
 .ّحممد بن أمحد = السعدي

ْاملجيل  أبو السعود بن  ُ٢٥٤, ١٨٨, ١٦٨, ١٣٩. 
 .٣٤٠, ٣٤١, ٣٨سعيد  

 .٨٠أبو سعيد  
 .١٢٥  ّسعيد بن أمحد بن احلسن بن البناء أبو القاسم

 .١٣٢سعيد بن أمحد الواحدي  
 .٤١٦, ٤١٤ّأبو سعيد األشج  

 .٤١٤, ٣٢٣, ١٥١أبو سعيد بن األعرايب  
 .١٠٤ّسعيد بن أيب أيوب  

 .٤٥سعيد بن جابر  
 .٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧َبري  ُسعيد بن ج

َسعيد اجلريري   ُ٣١٢, ٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٩. 
 .٣٦١ُأبو سعيد بن جنادة املالكي  

ِّ بن جعفر  بن الوضاح السمساراحلسن= أبو سعيد  ّ. 
 .٤٢٠, ٢٩٦, ١٣٩, ٨٠, ١٣َأبو سعيد بن محدون  

َسعيد بن خثيم   ُ٣٠٨. 
 .١٤٧, ١٤٦, ١٤٠ُأبو سعيد اخلدري  

َ الرجاء أبو الفرجسعيد بن أيب َّ  ٢١٢, ١٢١. 
 .١٠١ّسعيد بن سالم العطار  

 .٢٢٩ُسعيد بن سليامن  
 .٣٨٤ِسعيد بن سنان  

 .٢٠٠سعيد بن سهيل  
 .ِّن عبد اهللا  املؤدبشيبان ب= أبو سعيد 

 .٣٠١سعيد بن العاص  
 .٥١ّسعيد بن عبد اجلبار  

 . عبد الرمحن بن أمحد بن يونس =أبو سعيد
 .١٤٩  ُ الرمحن أبو عبيد اهللاسعيد بن عبد

, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٠٦, ١٩٧, ١٠٦, ٤٠, ٣٦سعيد بـن عبـد العزيـز  
٢٧٥, ٢٧٤. 

 .١٥٤  ُسعيد بن عبد العزيز بن مروان احللبي أبو عثامن
َ اهللا بن أسعد النسوي الطبيب عبد =أبو سعيد َّ. 
 .َعبد اهللا بن شبيب= أبو سعيد 
َعبيد بن كثري بن عبد الو= أبو سعيد   .احد الكويفُ

  .٢٠٢ُسعيد بن عثامن التميمي املروروزي  

ُسعيد بن أيب عروبة  .٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤٠  َّأبو النرض َ
 .٣٢١َسعيد بن أيب عزيز األزدي  

 .٨ّسعيد بن عطية  
َسعيد العكربي   .١٥٢)  ُابن هبرية(ُ

 .٣١٣, ١٥٠َأبو سعيد بن أيب عمرو  
َسعيد بن عمرو الربذعي   َ َ١٢. 

ِسعيد بن عمر  .٢١ُّو بن الزبري  َ
َسعيد بن عمرو القريش   ُ َ١٩٥. 

 .َفضل اهللا بن أيب اخلري= أبو سعيد 
ّمد بن أمحد بن عبيد بن فياضحم= أبو سعيد  َ ُ ّ. 

ُسعيد بن حممد البخرتي أبو عثامن َ َ ّ  ١٤٥. 
ّ الصرييفّ حممد بن موسى=أبو سعيد  َّ. 

َسعيد بن مرثد الرحبي   َّ َ٩١, ٩٠. 
 .٢٨٣م  َسعيد بن أيب مري

 .٢٩٥, ١٦٧, ١٣١, ٢٨, ٢٧, ٧, ٥, ٣ِّسعيد بن املسيب  
ُسعيد املقربي   َ٩. 

 .٤١٣, ٤١٢سعيد بن منصور  
 . الشايشُاهليثم بن كليب= أبو سعيد 



٤٧٢ فهرس األعالم
 .٢٨٨, ١٣٨, ٩٣, ٩٢أبو سعيد بن يونس  

 .١٣٥ُسعيد بن حييى األموي  
 .١٩٣, ١٨٨  ُأبو عثامن ُالقريش سعيد بن حييى
 .١٨٤)  سعدان(اللخمي سعيد بن حييى 

 .ُ نعيم بن حييى=السعيدي 
 .٣٨٧, ٣٨٥, ٣٨٤ّسفانة بنت حاتم  

ــــــــــفيان   , ١٦٥, ١٥٩, ١٥٤, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٢, ١١٣, ١٠٩ُس
٢٦٠, ١٦٨, ١٦٧. 

 .١٤٢ُأبو سفيان  
, ١١٣, ١١٢, ١٠٩, ١٠٨, ١٠٧, ١٠٤, ١٠٢ُســــفيان الثــــوري  

٣٧٩, ٣٧٨  , ١١٧. 
َسفيان بن حبيب   ُ١٠٦, ١٠١. 

 .٢٩١ن بن سليم   ُسفيا
ّسفيان بن عمرو أبو األعور السلمي   َُ٤١٠. 

 .٢٩٢َبن عوف الغامدي   ُسفيان
َسفيان بن عيينة   ُ ُ٣٤٣, ٣٤٢, ٢٩٤, ٢٠٠, ١٥١, ١٣٢. 

ُسفيان بن حممد بن سفيان   ّ ُ١٧٧, ١٧٦, ١٠٢. 
 . أمحد بن منصور =َّالسكري
 .إسامعيل بن عبد اهللا= ّالسكري 
ّالسكري    . بن عبد الرمحنُ عبيد اهللا=ُّ

َالسكسكي   .َ عمرو بن بكر=َّ
َالسكسكي  ّ فالن بن حوي=َّ َ ُ ُ. 

ُالسكوين   .َ عمرو بن قيس=َّ
 .ُبن هبرية يزيد = َّالسكوين

ُسكينة بنت احلسني   َُ٢٣٨. 
 .٧٥ّأبو سالم األسود  

 .٢٣٨ّسالم اجلمحي  

َحممد بن سالم اجلمحي= ّابن سالم  ُ ّ. 
ِسالم بن  مسكني   ّ٣٤١. 

ِالم بن مسلم الطويل  س ُ١٠١. 
َبن ثعل بن عمرو بن الغوث سالمان َ َ  .٣٧٥ِّبن طيئ   ُ

 .٣٦٠السلطان القائد وحيد  
 .١٢٨, ١٢٧ُبن جنادة أبو السائب   سلم 
ُبن سمرةسلم  َ  ١٢٧. 

ّسلمى الياممية   َ٤٩. 
َالسلاميس  . حييى بن إبراهيم =َّ

 .٤١٠سلامن بن ربيعة الباهيل  
 .٣٠٦, ٢٢٥سلامن الفاريس  

َسلمة   َ٤٠٩. 
َأم سلمة   َ ّ ُ١٦٩. 

ِبنــــو ســــلمة   َ١٧١, ١٦٨, ١٦٤, ١٤٤, ١٤٠, ١٣٧, ١٣٥, ٣٥ ,
١٨٢, ١٨١, ١٧٢. 

َأبـــو ســـلمة بـــن عبـــد الـــرمحن   َ١٥٣, ١٥١, ١٤٠, ١٣١, ٧٥, ١ ,
٢٩٥, ١٦٢. 

 .٦٧َسلمة بن عمرو  
ّسلمة بن العيار   َ َ١١١. 
َسلمة بن كهيل   ُ َ َ١٥٤. 

ـــق  ـــن املحب ِّســـلمة ب ُ َ َ ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦, ٦٦ ,
٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢. 

َأبو سلمة   .موسى بن إسامعيل= َ
َلسلمي ا  .إبراهيم بن منصور= ُّ

َالسلمي   . أرشس بن عبد اهللا=ُّ
َالسلمي   . أبو احلسن الفقيه=ُّ
َ سفيان بن عمرو=ّالسلمي  ُ. 



 ٤٧٣ فهرس األعالم
 .ُسهل بن عثامن بن سعيد = َّالسلمي

 .عبد الرمحن بن أمحد بن صابر= َلمي ُّالس
َالسلمي   .ّعيل بن زيد= ُّ
َالسلمي   .ّ حممد بن عبد الرمحن=َّ

ُّسليم بن أيوب أبو الفتح َ ُ  ٣٧٦, ١٤٠. 
 .٢٨, ٢٧  ُسليم بن عامر أبو عامر

 .٩٠, ٢٨, ١٣ُسليامن  
, ١٧٧, ١٧١, ١٤٥, ١٣٤, ١٢٧, ١١٢ُسليامن بـن أمحـد الطـرباين  

٤١٥, ٣٧٠, ٣٦٧, ٣٦٦, ٢٨٤, ٢٧٦, ٢٣٩, ٢٣٨, ١٨٠. 
ّسليامن بن أمحد بن حممد   ُ٣١٩. 

ّسليامن بن إسحاق اجلالب   ُ١٩. 
َسليامن البهراين   ُ٣٦٦. 

ُسليامن بن جنادة   ُ٢٨٣. 
ُسليامن بن حبيب املحاريب   ُ٣٧. 

 .٤١٣سليامن بن حرب  
َسليامن بن داود الداراين اخلوالين   ُ٢٨٢. 

ُ بن رستداود= ُأبو سليامن  ُم بن أيوب بن سليامنُ ّ. 
 .١٨٣ُسليامن بن داود اهلاشمي  

ْأبــو ســليامن بــن زبــر  َ َ ُ ١٩٨, ١٧٤, ١١٦, ١١١, ٨٩, ٨٨, ٨٣, ٣ ,
٣٢٩, ٣٢٠, ٢٩٣, ٢١٩, ٢١٧. 

َسليامن بن سعد اخلشني   ُ ُ١٧. 
ِسليامن بن سلمة احلميص   ُ٨٧. 

, ١٠١, ٩٦, ٩٠, ٦٨, ٦٤, ٥١, ٣٧, ٢٨, ٥ُســليامن بــن أيب شــيخ  
٤٠٢, ١١١, ١٠٥. 

, ٢٩٤, ٢٢٥, ١١٦, ١٦, ١٥  ّ أبــو أيــوبُســليامن بــن عبــد الــرمحن
٣٧٤, ٣٧٣. 

 .٢٦, ٢٢, ٢١, ١٨ُسليامن بن عبد امللك  

 .١٣١ُسليامن بن قيس اليشكري  
َسليامن بن معبد   ُ١١٣. 

ُسليامن بن موسى   ُ٤١٢, ١٠٠, ٢٨, ٢٧, ٦. 
 .٨٧ُسليامن بن نارشة األهلاين  

َسليامن بن يسار   َ ُ١٣١, ٧٥. 
, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٧٨, ١٣٠, ١٢٩, ١٢١, ١٢٠ِســـامك بـــن حـــرب  

٣٨١. 
َسامك بن احلكم   َ ِ١١٤. 
ُسمرة بن جنادة   ُ َ١٢٧, ١٢٦. 

َسمرة بن عمرو بن جندب   ُ َ ُ َ١٣٠. 
َالسمرقندي َ َ اجلنيد بن خلف بن حاجب بن اجلنيد =َّ َُ َُ َ. 

 .٣٢٤ِّالسمسار  
  .ّ احلسن بن جعفر  بن الوضاح =ِّالسمسار

ّحممد بن أمحد بن عيل= ِّلسمسار ا ّ. 
ِّالسموءل بن جعفر السنجاري أبو عبد اهللا َ َ َّ  ٢٦. 

َالسميعي   .ّ حممد بن عمرو=ُّ
 .٣١٦, ٧٧, ٧٦أبو سنان  
 . جابر بن رأالن=ِّالسنبيس 

َالسموءل بن جعفر= ِّالسنجاري  َ َّ. 
ّ عبد الرمحن بن حممد بن حممد=ِّالسنجاري  ّ. 
 .َن هارون بن نرص بنّحممد ب = ِّالسندي
ِّالسني  .ّ أمحد بن حممد بن إسحاق =ُّ

 .٣٨٣  ُّسهل بن إبراهيم بن أيب القاسم السبعي أبو القاسم
, ٣٥٣ ,٢٩٦ ,٢٦٤, ١١٠, ٨٥, ٣٠, ١٠   أبو الفـرجِسهل بن برش

٣٨٤. 
ّسهل بن محاد أبو عتاب   ّ٦١. 

 .٢١٥ْأبو سهل الرازي النحوي  



٤٧٤ فهرس األعالم
 .٣٢٣, ٣٢٢ّأبو سهل بن زياد القطان  

ّسهل بن الرسي البخاري   ِ َّ٣٣٦. 
ُأبو سهل بن سعدويه   َ١٢٣, ١٢٢, ١٢٤, ٨٥. 

ُسهل بن صالح أبو معيوف   َ١١. 
َّسهل بن عثامن بن سعيد السلمي  .١٢ أبو حممد  ُ

 .٢٦٣سهل بن أيب مالك   
ّسهل بن حممد بن سليامن أبو الطيب ُ ّ  ٢٣. 

ُحممد بن عيل بن احلسني بن سهل = السهلكي ّّ. 
ٍ عاممة بن عمرو=السهمي  َ ِ. 

 .١٢٧ُبنو سواءة بن عامر  
 .ُ جابر بن سمرة=ُّالسوائي 

 .٣٢َسواد بن كعب بن اخلزرج  
ُ محزة بن عيل بن حممد بن عثامن =ّابن السواق ّ ّ. 

 .٣٢٧, ٣٢٦َسورة بن أبجر  
ِّأبو سورة بن السنبيس   َ٤٠٣, ٣٨٤. 

 .٢٧ُسويد بن عبد العزيز  
 ٣١ِسياوش 
 .حممد بن سريين= ِريين ِابن س

 .٣٢٠, ٣١٨, ١٨٢, ٩٧, ٩٥, ٩٤ُسيف بن عمر  
 . الفضل بن موسى=ِّالسيناين 
َاهليثم بن كليب = الشايش ُ. 

 .ّ حممد بن عبد اهللا=الشافعي 
َ عثامن بن حصني=الشامي  ُ ُ. 
 .حييى بن محزة = الشامي

 .٣٦٥, ٢٨٧, ١٣١, ١٠٩, ١٠٤, ٩١, ٥٢  ّالشاميون
 .ُبن أمحد بن عثامنّحممد = الشاهد 

ِشبث بن ربعي   َ َ٣١٦. 

ــــيل   ــــن ع ــــجاع ب , ١٤٢, ١٣٨, ١٢٩, ٨٣, ٨٢, ٧٩, ٦٣, ٦٢ُش
٢٨٣, ١٩١, ١٨٥, ١٨٣, ١٨١, ١٧٣, ١٥٢, ١٤٦, ١٤٤ ,
٣٦٩, ٣٦٦, ٣٤٩, ٣٣٦, ٣٢٠, ٣١٢, ٣٠٦, ٢٩٩, ٢٨٩. 

َشجاع بن خملد   َ ُ٣٣٧. 
ْشجاع بن وهب   ُ٢٠٤. 

ْالشحري  َ حيوة بن حوي املهر=ِّ ّ َ ُ ْ  .يَ
 .١٥٦, ١٥٥َّأبو الشحم اليهودي  

ّ احلسن بن عيل بن احلسن املري =ّالشحيمة ُ ّ. 
 .٢١٧, ٢١٦, ٨٣, ٧٥ّشداد بن أوس  

ِأبو رشاحيل   َ٢٠١. 
ُرشقي بن القطامي الكلبي   ّ١٨١. 

ُأبو رشيح اخلزاعي   ُ١٧٤. 
َرشيح بن عبيد   ُ َ ُ١٠٠, ٨٧. 

 .١٨٧ُرشيح بن موسى  
 .٣٧٢َُرشيح بن يونس  

 .٤١١, ٣٢٣, ١٣٠يك  َِرش
ّأم  .١٣١َِرشيك   ُ

, ٣٣٩, ٣٣٩, ٢٩٠, ١٦٥, ١٢٢, ١٢١, ٨٧, ٨٦, ٧٦, ٦٠ُشعبة  
٤٠٣, ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠. 

 .٣٠٦, ١٢٠, ٢٨, ٢٧الشعبي  
 .١٢ُابن شعيب  

َشعيب بن إبراهيم   ُ٣٩٥, ٣٢٠, ٣١٨, ١٨٢, ٩٧. 
َشعيب بن شعيب بن إسحاق   َُ ُ٢٩٥. 

 .ّاهللا بن احلسن بن أمحد احلراين  عبد= ُأبو شعيب 
ِأبو شعيب املكتب  ْ ُ ِاملكتب ّ عبد الرمحن بن حممد=ُ ْ  .ِ املرصيُ

َالشعيثي  ُ حممد بن عبد اهللا بن املهاجر=ُّ ّ. 
 .٢٠٤ِّالشفاء  



 ٤٧٥ فهرس األعالم
ِبنو شقرة   َ١٤٠. 

 .٣٤٥ُشقيق بن عقبة  
 .٣٢٠, ١٩٧, ١٤٧ِابن شهاب  

 .٢٨٣, ١٣١, ٨َشهر بن حوشب  
َشهردار بن  ُشـريويهَ ُشـريويه الـديلمي أبـو منـصور َبـن شـهردار بـن ِ ِ  

٢١٠. 
َامللــك بــن أمحــد بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن محــدان   عبــد =ّالــشوكي
 .اخلطيب

ُطولون   بن شيبان بن أمحد ُ٣٥٨. 
 .٣٠  ِّشيبان بن عبد اهللا املؤدب أبو سعيد

 .١٢٤, ١٢٣, ٦٠ُّشيبان بن فروخ  
 .١٥٣َشيبان النحوي  

 .١٥٧الشيباين  
 .ّ أمحد بن إبراهيم بن عبد الوهاب=َّالشيباين 
 .ُ عبد الرمحن بن عمر=َّالشيباين 
 .ّ حممد بن احلكم=َّالشيباين 
ّ حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا=َّالشيباين  ّ ّ. 
َ حممد بن عيل بن دحيم=الشيباين  ُ ّ ّ. 

 .٣٨٢َشيبة  
ّشيبة بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول أم  َُ َ  .١٧٨  قيسَ

 .٢٨١َأبو شيبة القاص  
َأبو شيبة املهري   َ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧. 

 . بدر بن عبد اهللا =ِّالشيحي
 .٤٠٠ابن أيب الشيخ  

ُ عبد العزيز بن حممد بن عبدويه =ِّالشريازي َ ّ. 
َالشريوي ّ عبد الغفار بن حممد =ِّ ّ. 

َشييم بن بيتان   َ ُ٢٨٩, ٢٨٣. 

 .ّ جعفر بن حممد=الصائغ 
 .ّنارص بن حممود بن عيل  =الصائغ

  . إسحاق بن عبد الرمحن =الصابوين
 .ّحممد بن أمحد= أبو صادق 
 .ُمرشد بن حييى بن القاسم بن عيل= أبو صادق 
 .٢٩٩, ٥٠أبو صالح  

 .٢٨٦, ١٩٢, ١٠٦, ٩٢, ٧صالح بن أمحد  
 . أمحد بن عبد امللك =أبو صالح

 .٤ُصالح بن شعيب  
 .٦٠صالح بن عدي  
 .٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠١, ٦٧, ٦٥  صالح بن عيل

 .القاسم بن سامل اإلخباري= أبو صالح 
ِأبو صالح بن مسلم   ُ٣٩٩. 

 .٣٣٦ّصالح بن حممد البغدادي  
ِّصالح بن حممد الرتمذي   ّ٢٩٩. 

ِصالح بن حممد بن صالح بن دينار   ّ٣٤, ٣٣. 
 .١٠٠ِصالح بن حييى بن املقدام  

 .ّحد بن أيب ذر أمحد بن إبراهيم بن عبد الوا =الصاحلاين
 . عبد الرمحن بن إسحاق=الصامدي 
 .ُ الحق بن احلسني=الصدري 
 .ّ أمحد بن حممد بن إبراهيم =الصديف

َصدقة بن خالد   َ١٠٠, ٤٠. 
ّصدقة بن حممد بن مروان   َ١٦٦. 

ّ حممد بن عبيد اهللا بن حممد =ّالرصام َّ ُ. 
 .إسامعيل بن احلسن بن عبد اهللا = َّالرصرصي

 . عبد امللك بن حممد=َّالصغاين 
 .ّ حممد بن إسحاق=َّالصغاين 



٤٧٦ فهرس األعالم
 .٣٢٤ّالصفار  
ّالصفار   . إسامعيل بن حممد=َّ
ّالصفار   .ُ عبد اهللا بن عثامن=َّ
ّالصفار  ِ عفان بن مسلم=َّ ُ ّ. 
ّالصفار   .ُ عمر بن أمحد بن منصور=َّ
ّالصفار  َحممد بن عبيد بن أمحد بن عبيد= َّ َُ ُ ّ. 

 .١٢٦َابن صفوان  
 .٣٠ بن صالح  صفوان

 .١٠٦, ١٠٥, ٨١  َصفوان بن عمرو
 .٥٠صفوان بن عيسى  

 .٤٣, ٤١الصقر بن صفوان احلميص  
ُالصقعب بن زهري بن أنس األزدي   َ َّْ٣١٥, ٣١٤. 

 .١٠١ّالصلت بن احلجاج  
َ جنادة بن حنيفة=الصنعاين  ُ. 
 .َ حفص بن ميرسة =الصنعاين
 .ّعبد امللك بن الصباح=َّالصنعاين 

ُحممد بن احلسني بن يوسف األصبهاين = اينالصنع ّ. 
 .يزيد بن يوسف = الصنعاين
 . إسحاق بن احلسن=ّالصواف 
 .ُ هبة اهللا بن إبراهيم بن عمر =ّالصواف

ِأمحد بن حممد بن عيل بن مزاحم= ُّالصوري  ُ ّّ.  

ّ حممد بن عيل=ُّالصوري  ّ. 
ُ حممد بن املبارك=ُّالصوري  ّ. 
ُ حممد بن امل=ُّالصوري   .َعاىفّ

 .ّ أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار=الصويف 
 .ّ حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر =الصويف
  .ّحممد بن حييى= الصويل 

 .ُعبيد اهللا بن أمحد = َّالصيدالين
 .يوسف بن أمحد = َّالصيدالين
َ بكر بن حممد بن محدان =َّالصرييف ّ. 
ّالصرييف  .ّحممد بن موسى=  َّ
 .ّيم بن حممد عبد الكر=ِّالضبي 

 .٤١٠, ٩٩ّالضحاك بن قيس  
َرضار بن رصد   ُ ِ٣٧٦. 

 .٣٣١, ٥٤َضمرة بن ربيعة  
 .١َضمرة بن سعيد  

َ جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو=َّالضمري  َ. 
ُضمضم بن زرعة   َ َ٨٧. 

َ حممد بن سلمة=الطائفي  َ ّ. 
 .بن سعد  حابس=الطائي 
ُحممد بن عثامن = الطائي ّ. 
 .ُبن عمرّ حممد  =الطائي
َ الوضاح بن معبد=الطائي  ّ. 

 . نافع بن خالد=الطاحي 
 .٩٦, ١٧أبو طالب  
َ أمحد بن محيد =أبو طالب ُ. 
ّ احلسني بن حممد =أبو طالب  .َّالزينبي ُ

 .٢٧٣َأبو طالب بن سوادة  
ُطالب بن عثامن بن حممد املقرئ األزدي ّ  .٢٥٧   أبو أمحدُ

 .ّعيل بن عبد الرمحن= أبو طالب 
  . عيل بن عبد اهللا = طالبأبو

 .٣٢٣, ١٦٢, ١٣٣, ١٠٢, ٤َأبو طالب بن غيالن  
ُحممد بن عيل بن دعبل اخلزاعي= أبو طالب  ِ ِ ّ. 
ّ حممد بن عيل بن الفتح احلريب =أبو طالب ّ. 



 ٤٧٧ فهرس األعالم
 .٤٢١, ٣٤٧, ٣٤٦, ١٨٩, ٣٤أبو طالب بن يوسف  

 . إبراهيم بن احلسن الفقيه =أبو طاهر
َزة بن اجلرجرائيَ إبراهيم بن مح =أبو طاهر َ. 
 .أمحد بن احلسن= أبو طاهر 

َأمحد بن عيسى بن عبد اهللا العلوي= أبو الطاهر  َ. 
ّ أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين =أبو طاهر ّ. 

 .أمحد بن حممود= ّأبو طاهر أمحد بن حممد بن حممود 
 . أمحد بن حممود =أبو طاهر

 .أمحد بن احلسن= ّأبو طاهر الباقالين 
 .٢٦٩ُبن بركات اخلشوعي  طاهر 

ّأبو طاهر بن احلنائي   ِ٢٢٥. 
ــلمة   ــن س ــاهر ب ــو ط َأب َ٣٦٥, ٣٤٧, ٢٧٩, ٢٧٤, ١٩٠, ٩١, ٢٩ ,

٤٢٠, ٤١٧, ٣٧٤, ٣٧٢. 
 .٣١٤, ٢٦١  طاهر بن عبد اهللا أبو الطيب

 .ُعبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم= أبو طاهر 
 .٤١٢أبو طاهر الفقيه  

 .ُّن عبد اهللا الذهيلّحممد بن أمحد ب= أبو الطاهر 
 .ّ بن أمحد بن حممد بن أيب الصقرّحممد= أبو طاهر 

ُطاهر بن حممد بن سليامن   ّ٣٧٦, ١٤٠. 
 .أمحد بن حممود= أبو طاهر بن حممود 

ــــص   ــــو طــــاهر املخل ِّأب ُ١١٦, ٩٩, ٩٧, ٨٨, ٢٦, ٢٠, ١٩, ١٠ ,
٢٣٦, ٢٣٣, ١٨٢, ١٧٥, ١٦٤, ١٦٠, ١٥١, ١٣٧, ١٢٥ ,
٤١٩, ٣٢٠, ٣١٨, ٣٠٢. 

 .٢٧ُطاوس  
 .ُ سليامن بن أمحد=الطرباين 
ّ عيل بن حممد بن طوق=الطرباين  ّ. 
َحممد بن جرير= الطربي  ّ. 

 .ّ حممد بن جعفر =الطربي
ّحممد بن احلسن اخلبازي= الطربي  ّ. 
َالطبيس ّ عبد الرزاق بن حممد بن أيب نرص =َّ ّ. 
َالطبيس  .ّحممد بن أمحد بن أيب جعفر = َّ
 .ّبن عيل بن داود حييى  =َالطبيس

َعبد اهللا بن أسعد النسوي= الطبيب  َّ. 
 .ّ أمحد بن حممد بن عبدوس =الطرائفي

َّطراد بن حممد الزينبي   ّ ِ٤٠٢, ٣٩١, ٢٠٦. 
َطراد بن حممد أبو الفوارس ّ ِ  ٣٨٦. 

ُالطرسويس َ  .ّ منصور بن عيل بن عبد اهللا =َّ
ِالطريثيثي َ  .ّ أمحد بن حممد بن سعيد =ُّ

 .٤١١سحاس األهلاين  طريف بن احل
َطريفة جارية حاتم الطائي   ُ٣٩١. 

ّبن جف   طغج ُ٣٥٧. 
 .٣٦٧ُّأبو الطفيل العامري  

ُطلحة بن سمرة بن جنادة   ُ َ١٢٧. 
ّطلحة بن عيل بن الصقر الكتاين   َ ّ٧٣, ٧١. 

 .١٦٥  ّطلحة بن أيب غالب بن عبد السالم أبو حممد
َطليحة األسدي   ُ٢, ١. 

َسني بن عيل بن عبيد اهللاُ احل=َّالطناجريي  ُ ّ. 
 .ُ أمحد بن سليامن=ُّالطويس 
َعبد اهللا بن حممد بن حممد بن عمرو= ُّالطويس  ّ ّ. 
ّعيل بن حممد بن إسامعيل= ُّالطويس  ّ. 
ُ حممد بن أمحد بن حممد بن محدويه=ُّالطويس  ْ َ َ ّ. 

 .٣٦٧  ِّطيئ
 .ُ جعفر بن أيب عثامن=الطياليس 

ّالطيان   .بن إبراهيم ّمدإبراهيم بن حم= َّ



٤٧٨ فهرس األعالم
َّأمحد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباين= ّأبو الطيب  ّ. 
ُسهل بن حممد بن سليامن= ّأبو الطيب  ّ. 

ّأبو الطيب بن شمة   ّ١٨٦. 
 . طاهر بن عبد اهللا =أبو الطيب

 .٢٨٥ّأبو الطيب الكوكبي  
 .ِ أمحد بن إسحاق بن نيخاب =ِّالطيبي

ّظبيان بن حن ُ  .٢٣٤ربيعة   بن َ
َعمري بن احلارث األزدي= َظبيان أبو  ُ. 

 .٨٥, ٨٤َظريف بن عيسى العنربي  
ُظفر بن عمر   َ٣٢١. 

 .٣٢١, ٢١٧  ّظفر بن حممد بن ظفر أبو نرص
 .٣٦٩, ٣٦٣أبو عائذ  
 .ّحممد بن عائذ = ابن عائذ

 .٤١٢, ٨٥, ٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٩)  أم املؤمنني(عائشة 
 .٢٦٤ابن عائشة  

 .٢٩٢عابس بن سعيد  
 .ّحممد بن أمحد بن أيب احلسن = العارف

ّأم عاصم   ُ٥٤. 
  .٣٢٣, ٨٦عاصم األحول  

ُعاصم بن احلسن بن حممد بن عيل بن عاصم أبو احلسني ّّ  ١٣٣. 
َعاصم بن محيد   ُ٣٧٦. 

َعاصم بن سليامن   ُ٨٥. 
 .١٧١ُعاصم بن سويد  

 .٣٣١, ٣٣٠, ٣٢٩, ٣٢٧عاصم بن عبد اهللا  
 .٥عاصم بن عيل  

َ بن عمر بن قتادة  عاصم ُ١٣١. 
َالفضيل بن إسامعيل بن الفضيل= أبو عاصم  ُ. 

َالفضيل بن حييى الفضييل= أبو عاصم  َُ ُ. 
َأبو عاصم الفضييل  َالفضيل بن إسامعيل بن الفضيل= ُ ُ. 

 .١١٧, ١١٣, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١أبو عاصم النبيل  
ُعاصم بن أيب النجود  َّ ٣١٠, ٩٥, ٩٤. 

 .د بن منصورّ أمحد بن حمم =العايل
 .٨٦, ٨٥أبو العالية  

 .٢عامر  
 .١٩٢, ٦٠  بنو عامر
 .م بن عامرُسلي= أبو عامر 

 .٣٢عامر بن سواد بن كعب بن اخلزرج  
 .١٤٥, ١٣١, ١٢٩عامر الشعبي  
 .٢٧٥عامر بن لؤي  

 .٧٥َأبو عامر اهلوزين  
َ عبيد بن كثري=العامري  َ ُ. 
 .ّ حممد بن عبد اهللا=العامري 
 .١٩, ١٨ إسحاق  ّعباد بن

 .٢٦, ١٩ّعباد بن عبد اهللا بن الزبري  
 .١٠١ّعباد بن كثري الرميل  

َعباد بن الوليد الغربي   ُ ّ٤١٤. 
 .٤١١ّعباد بن يزيد الكلبي  

 .٣٢٣, ٣٢٢ُعبادة بن زياد األسدي  
 .٢٩٠, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٨٣ُعبادة بن الصامت  

ّعبادة بن نيس َ ُ ُ  ٢٨٣, ٢٢٥, ٨٤, ٨٣. 
 .١٤٥العباس  

 .٣٩٣, ١٣٠ّأبو العباس  
 .ُأمحد بن احلسني= ّأبو العباس 
 .ّأمحد بن حممد اإلشبييل= ّأبو العباس 



 ٤٧٩ فهرس األعالم
َأمحد بن حممد بن مرسوق= ّأبو العباس  ّ. 
 .َّ أمحد بن منصور السكري =ّأبو العباس
 .أمحد بن حييى ثعلب= ّأبو العباس 

 .ّحممد بن يعقوب األصم= ّأبو العباس األصم 
 .١٧٧َبريويت  ّالعباس ال

َالعباس بن اخلليل احلرضمي أبو اخلليل ْ َ ّ  ٣٦٣. 
 .١٤٦ّعباس الدوري  

 .٢٦٧, ٢٦٦, ١٦٨ّعباس بن سهل الساعدي  
ْعبد اهللا بن عتاب بن الزفتي= ّأبو العباس  ِّ ّ. 
 .عبد اهللا بن املعتز= ّأبو العباس 
ِعمر بن عبد اهللا بن أمحد األرغياين = ّأبو العباس  ُ. 
 .٣٨٤, ١١  ِّن فرج الريايشالعباس ب

 .٣٩٥, ٣٨٤, ٢٥١ّالعباس بن الفضل  
َ الفضل بن يوسف القصباين =ّأبو العباس َ. 

ُأبو العباس بن قتيبة   ّ١٨٧, ١٦٤, ١٤٩. 
ِّأبو العباس املربد  ّ ٣٩٧, ٣٣١, ٢٦١. 
ّالعباس بن حممد   ّ١٥٠, ١٠٨, ٧٧. 

ّ حممد بن إسحاق الرساج=ّأبو العباس  ّ. 
ُّبن حممد الدوري  ّأبو العباس  ّ١٨٣. 
 .ّحممد بن يعقوب األصم= ّأبو العباس 
ُحممد بن يونس العصفري= ّأبو العباس  ُ ّ. 

َأبو العباس املروزي   ّْ٢٥٢. 
َالعباس بن ميمون   ّ٤٠٥. 

 .٢٥١, ٢٠٦ّالعباس بن هشام الكلبي  
 .١١٠, ١٠٧, ٣٠ّالعباس بن الوليد  

ّعباس بن الوليد اخلالل   ّ٣٢٢. 
 .٢٠٢بن يزيد  ّالعباس 

 .١٦٠ّالعباس بن يزيد البحراين  
 .٣٤٠, ١٦٠عبد األعىل  

ّعبد األعىل بن مسهر الغساين  ِمسهر أبو ُِ ُ ١١١, ٧٤. 
 .١٥٨  ّعبد الباقي بن أمحد بن إبراهيم بن عيل أبو الربكات

, ٢١٨, ١٩٩, ١١٣   أبـو هاشـمِّاملـؤدبّعبد اجلبار بن عبـد الـصمد 
٢٢٨, ٢٢٣. 

ّن حممد بن أمحد البيهقي أبو حممدّعبد اجلبار ب َّ  ٣٧٠. 
َعبد اجلبار بن حممد بن مهنا اخلوالين   َ ّّ ُ٣٩. 

 .٢٠٠بن واقد الليثي  ّعبد اجلبار 
َعبد بن محيد   ُ٢١٢. 

 .٦٨  ّعبد احلميد بن إبراهيم أبو التقي
 .٢٠٤عبد احلميد بن جعفر  

ِعبد احلميد بن أيب العرشين   َ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٩٤. 
 .١٢٢, ١٢١ِاحلميد بن عصام  عبد 

 .٢٩٥عبد احلميد بن حممود  
 .٤٢١َعبد اخلالق بن منصور  
 .١٨٧, ٥٧عبد الدائم بن احلسن  

 .٨٥عبد الرازق  
 .١١٨, ٥عبد الرمحن  

 .١٤٠, ١٢٩أبو عبد الرمحن  
 .١٣١ِّعبد الرمحن بن آدم صاحب السقاية  

 .٢١٧, ١٠٦, ١٠٥, ٤٠, ٧عبد الرمحن بن إبراهيم  
 .٢٣٠َعبد الرمحن بن أمحد بن سعيد املهري  

ّعبد الرمحن بن أمحد بن أيب رشيح أبو حممد َ ُ  ٤٠٥. 
َّد بن شعيب بن عيل النسائي أمح =أبو عبد الرمحن ّ َ ُ. 

ّعبد الرمحن بن أمحد بن صابر السلمي أبو حممد  َُّ ٦٠. 
 .٩٠, ٣٨ّعبد الرمحن بن أمحد بن حممد  



٤٨٠ فهرس األعالم
 .١٨٣ين  َعبد الرمحن بن أمحد اهلمذا

 .٨٢  عبد الرمحن بن أمحد بن يونس أبو سعيد
 .٢٣٧, ٢٣٦  عبد الرمحن بن األزهر

 .٢٢٣عبد الرمحن بن إسحاق الصامدي  
 .٤١٥, ٤١٤ِعبد الرمحن بن برش  

 .٨, ٦, ٥َعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان  
ْأبو عبد الرمحن اجلبالين   ُ٨٣, ٨٢, ٧٥. 

 .١٠٠, ٤ُعبد الرمحن بن جبري  
َ الرمحن بن جندب  عبد ُ٣٧٦. 

 .٢٣٥أبو عبد الرمحن اجلوهري  
َعبد الرمحن بن حبيش األسدي   ُ٣١٦, ٣١٤. 

 .٢٣٧, ٢٣٦ّعبد الرمحن بن حسان  
, ١١٠, ٨٥, ٣٠, ١٠  ّأبـو حممـد عبد الرمحن بن أيب احلسن الـداراين

٣٨٤. 
ِعبد الرمحن بن احلسني بن احلسن بن عيل بن يعقوب بـن أيب العقـب  ّ ُ

 .٢٢٩  لقاسمأبو ا
ّعبد الرمحن بن محد بن احلسن بن عبد الرمحن الدوين أبو حممد ُّ ْ َ  ٣٦. 

 .٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩َعبد الرمحن بن حوشب  
 .٤١٠, ١٩٣عبد الرمحن بن خالد بن الوليد  

ُعبد الرمحن بن اخلشخاش العذري   َ٦٦. 
 .١٨٦, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢  ِّعبد الرمحن بن أيب الزناد

 .٢٧ِبط  عبد الرمحن بن سا
َعبد الرمحن بن رشيح اخلوالين   َ ُ١٤٩, ١٣٨. 
 .٢٦٤  ّعبد الرمحن بن صابر أبو حممد

 .٣٤٥عبد الرمحن بن صالح  
 .ّاهليثم بن عدي= أبو عبد الرمحن الطائي 

 .١٠٤عبد الرمحن بن عائذ  

 .٢٩٥عبد الرمحن بن عبد الصمد بن الربزوز  
 .٣عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا الزاهد  

 .٣٠٣ُبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر  ع
 .٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠٢ّعبد الرمحن بن عتاب  

 .١٤٤ُعبد الرمحن بن عثامن التميمي  
ّعبد الرمحن بن عثامن أبو حممد ُ  ٣٠٣. 

 .١٥ُعبد الرمحن بن عثامن بن أيب نرص  
 .١٦٢ُعبد الرمحن بن عقبة  

ّعبد الرمحن بن عمر اخلالل   ُ٤٢١. 
 .٢٢٤  مر الشيباين أبو القاسمُعبد الرمحن بن ع

ُعبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة َ  ٣٦٦, ٢٩٥, ٢٢٩. 
 .٤١١َعبد الرمحن بن قيس القيني  

 .١٣١عبد الرمحن بن كعب بن مالك  
 .١٠٨, ٧٧  ّعبد الرمحن بن حممد بن أمحد أبو حممد

 .٣٣٨, ٣٠٧ّعبد الرمحن بن حممد بن إسحاق  
 .٨١ّعبد الرمحن بن حممد األهلاين  

 .٢٢٥  )ِّابن أيب الرجال(ّعبد الرمحن بن حممد 
ِعبد الرمحن بن حممد بن سياه   ّ٣٨٠. 

َحممد بن العباس بن الدرفس= أبو عبد الرمحن  ِّّ ّ. 
َعبد الرمحن بن حممد الفاريس أبو عمرو ّ  ٦. 

 .٣٦٨, ٦٥, ١٧ّعبد الرمحن بن حممد أبو القاسم  
ِّعبد الرمحن بن حممد بن حممد السنجا ّ  .٢٦ري  ّ

ِعبد الرمحن بن حممد بن املغرية  ُ  .١٧٥, ١٦٦, ٩٩, ٨٨ أبو احلسن ّ
ِاملكتب ّعبد الرمحن بن حممد ْ  .٢٦٨, ٤٢ أبو شعيب  ِ املرصيُ
ِعبد الرمحن بن املع  .٣٠٣ّز األزدي  ُ

 .١٦٥َعبد الرمحن بن مهدي  
 .١٠٠َعبد الرمحن بن ميرسة  



 ٤٨١ فهرس األعالم
ّعبد الرمحن بن واصل أبو حرة ُ  ٣٤٤, ٣٤٢. 

 .٨عبد الرمحن بن واقد الليثي  
 .٤٠٦, ١٨٥عبد الرمحن بن حييى  
 .٣٠٩, ٣٠٦, ١٠٥, ٦٦عبد الرمحن بن يزيد  

ّعبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو حممد ِ  ١٠٦.  

 .٤١٦, ٤١٤ ُعبد الرمحن بن يونس 
 .٢٠٠, ٧٠عبد الرحيم بن أمحد  

, ١٠١, ٨٩, ٢٨, ٥ أبــو مــسعود  ّعبــد الــرحيم بــن عــيل األصــبهاين
٣٨٠, ٣٦٦, ٢٧٦, ١١٢, ١٠٥. 

 .٣٤٢, ١١٣, ٦٤عبد الرزاق  
 .١٨٥, ١٥١ُعبد الرزاق بن عمر  

َعبد الرزاق بن حممد بن أيب نرص الطبيس َّ ّ  .١٨٣ َأبو املحاسن  ّ
 .١٠٢ّعبد الرزاق بن مهام  

ُّعبد السالم بن عبد القدوس   ُ١٠١. 
َعبد السالم بن عبد الوهاب القريش أبو الفر َ ُ  .٩٠  جّ

 .٣٠٩, ٣٠٠ُعبد شمس بن عفيف بن زهري  
ُعبد الصمد بن بركة بن عبد اهللا املنادي   َ َ١٣٢. 
 .٣٦٦, ٨١  عبد الصمد بن سعيد القايض أبو القاسم
 .٢٢٤  عبد الصمد بن عبد اهللا بن عبد الصمد

 .٢٠٢عبد الصمد بن عيل  
ّعبد الصمد املغني   ُ٣٣٩. 

 .٦٧, ١٦عبد العزيز  
ــز ــد العزي ــاين  عب ــن أمحــد الكت ّ ب َ٥١, ٣٩, ٣٨, ١٢, ١٠, ٩, ٧, ٣ ,

١١٣, ١١٢, ١٠٨, ١٠٥, ٩٣, ٩١, ٨١, ٦٩, ٦٥, ٥٧, ٥٥ ,
٢٢٤, ٢٠٣, ٢٠١, ١٩٩, ١٩٨, ١٦٧, ١٦٦, ١١٦, ١١٤ ,
٢٩١, ٢٨١, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٦٦, ٢٥٣, ٢٢٩, ٢٢٦ ,
٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٧, ٣٢٩, ٣٢٦, ٣١٨, ٣٠٠, ٢٩٥, ٢٩٤ ,

٣٦٦. 
 .٣٠٣, ٢١٩  ّأبو حممدعبد العزيز بن أمحد 

 .٣٢٠عبد العزيز التميمي  
َعبد العزيز بن جعفر بن حممد اخلرقي أبو القاسم ِّ  ٣٨٣, ٣٨٢. 

 .١٨٥, ١٨٣, ١٦٧عبد العزيز بن أيب حازم  
 .٢٧٢ّعبد العزيز بن احلجاج بن عبد امللك  

ُعبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون   ِ َ َ٣٧٠. 
َعبد العزيز بن صهيب   ُ٨٠. 

 .١٣٠, ٨٩, ٥٥, ٤١  ّ أبو حممد العزيز بن أيب طاهرعبد
َّعبد العزيز بن عيل بن أمحد بن بنت السكري   ُّ ّ٤١٩, ١٦٤. 

ُعبد العزيز بن حممد بن عبدويه َ  .٢٢٨ِّالشريازي   ّ
 .٢٦٨, ٢٦٦, ٢٤٨, ٥٤عبد العزيز بن مروان  
 .١٩٩ُعبد العزيز بن املغرية  

َعبد الغفار بن حممد الشريوي أب ِّ ّ  .١٨٣, ١٣١  و بكرّ
ــن ســعيد احلــافظ ــي ب ــد الغن ــا  ّعب ــو زكري , ٢٠٠, ١٩١, ٧٠, ٦٢ أب

٢٩٦, ٢٨٨. 
 .١٤٠, ١٢٩  ُعبد الكريم بن أمحد بن شعيب

 .٧٠عبد الكريم بن أمحد بن نرص البخاري  
, ٣٠١, ٢٩٥, ٢٧٣, ٢٣٥, ٢١٩, ١٤١, ٣عبد الكـريم بـن محـزة   

٤٠٩, ٣٦٨. 
, ١٠٨, ١٠٤, ٨٠, ١٣ موسـى  عبد الكريم بن أيب عبد الـرمحن أبـو

٤٢٠, ٣٧٤, ٢٩٦. 
َعبد الكريم بن عيل بن السني القرصي أبو عبد اهللا ِ ُّ ّ  ١٥. 

 .٩٤, ٧٠ّعبد الكريم بن حممد بن أمحد  
ِّعبد الكريم بن حممد الضبي   ّ٢٣٠. 

 .َعبد اهللا بن أمحد بن حنبل = عبد اهللا بن أمحد
 . أمحد بن إسحاق =أبو عبد اهللا



٤٨٢ فهرس األعالم
َأمحد بن برش بن ذكوان  عبد اهللا بن  ِ٣٢٢. 

 .٣٢٩عبد اهللا بن أمحد بن جعفر  
 .٢١٢ُّعبد اهللا بن أمحد بن محويه  

ــل ــن حنب ــن أمحــد ب ــد اهللا ب , ١٠٥, ١٠٤, ٩٤, ٨٦, ٣١, ٢٩, ٦  َعب
١٧١, ١٥٩, ١٥٠, ١٤٣, ١٣٠, ١٢٤, ١١٤, ١١١, ١٠٨ ,
٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٩, ٢٨٥, ٢٨٤, ٢٥٩, ١٨٧, ١٨٤ ,
٣٧٩, ٣٧٨, ٣٦٩, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢. 

 .١٦٣َّعبد اهللا بن أمحد بن الدورقي  
َعبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن احلارث أيب مسعدة  .١٣٤  أبو حييى َّ

َّعبد اهللا بن أمحد بن الصنافر الرميل   َّ٢٢٤. 
َن عبد الواحد بن يزيد اجلوبري أمحد ب =أبو عبد اهللا َ. 

 .٣٠٣ُعبد اهللا بن أمحد بن عمر  
ُأمحد بن حممد بن أوس املقرئ= أبو عبد اهللا  ّ. 

ُعبد اهللا بن أمحد بن حممد احللواين أبو املعايل ّ  ١١٢. 
َعبد اهللا بن أمحد املروزي أبو املعايل َ ْ  ١٣٢. 

 .١٥٧عبد اهللا بن إدريس  
 .٦١أبو عبد اهللا األديب  

 .١٤٥ُأبو أسامة   ُعبد اهللا بن أسامة الكلبي
 .٢٠٦  َغويعبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم الب

ّعبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم اخلراساين أبو حممد ُ  ١٦٢. 
 .٢٢٤, ٢٢٣َّعبد اهللا بن إسحاق الرميل  

َعبد اهللا بن أسعد النسوي الطبيب أبو سعيد َّ  ٣٤٤. 
 .١٤٢عبد اهللا بن أيب األسود  

 .٣٩٣أبو عبد اهللا بن األعرايب  
 .٣٥٨ّو حممد  أب احلافظ ُّعبد اهللا بن أيوب

 .٣٨٠أبو عبد اهللا البارع  
َأبو عبد اهللا البجيل   َ٩٢. 

 .ّحممد بن إسامعيل= أبو عبد اهللا البخاري 
َعبد اهللا بن بريدة   ُ٣١٢. 

 .٣١٠, ٣٠١ّأبو عبد اهللا بن بطة  
 .٣٤٣, ٢٢٤ أبو أمحد عبد اهللا بن بكر 

, ٤٠٥, ٣٦٧, ٣٦٣, ٢٨٦, ١٩٣, ١٩٢, ٧َأبـــو عبـــد اهللا البلخـــي  
٤١٠. 

, ٨٧, ٧٨, ٧٠, ٥٤, ٢٦, ٢٠, ١٩, ١٥, ١٣ّاهللا بـن البنـاء  أبو عبد 
٢٣٦, ٢٣٣, ١٩١, ١٨٢, ١٧٥, ١٥٧, ١٢٨, ١٢١, ١١٢, ٩٤ ,
٤١٩, ٣٥٤, ٣٠٢, ٢٩٣, ٢٩١. 

َعبد اهللا بن جبلة   َ٤٠٥. 
 .٧٥َعبد اهللا بن أيب اجلعد  

, ٢٠٣, ١٩٢, ١٣٧, ١٠٥, ٨٧, ٤١, ٥, ٣عبــــد اهللا بــــن جعفــــر  
٣١٩, ٣٠١, ٢٩٢, ٢٩٠ ,٢٧٩, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢١٣ ,
٤٠٩, ٣٧٨, ٣٦٨, ٣٦٢. 

 .٣٦٤, ٩٣, ٩١ّأبو عبد اهللا جعفر بن حممد  
 .٣٦٠أبو عبد اهللا بن جيش  

 .٣٨٧, ٣٨٥, ٣٨٤عبد اهللا بن حاتم  
 .١٠١عبد اهللا بن احلارث املخزومي  

, ١٦٦, ١٥٠, ١٤٨, ١٣٢, ٨٥, ٦٢, ٣٠أبــــو عبــــد اهللا احلــــافظ  
٤١٣, ٣٩٩, ٣٩٥, ٣٨١, ٣٧٦, ٣٢٤. 

ّعبد اهللا بن حامد بن حممد املذكر أبو حممد ِّّ ُ  ١٤٥. 
 .٣٦٤, ٢٨٧, ٢٧٣, ١٠٤, ٧٩, ١٧, ٧أبو عبد اهللا بن أيب احلديد  

ُاهللا بن احلسن بن أمحد احلراين أبو شعيب عبد ّ  ٤. 
ّعبد اهللا بن احلسن بن حممد اخلالل   ّ١٥٨. 

 .ّسني بن أمحد بن حممد بن طلحةُاحل= أبو عبد اهللا 
 .٣٧٨ُعبد اهللا بن احلسني بن إسامعيل  أبو 

 .ُاحلسني بن جعفر= أبو عبد اهللا 



 ٤٨٣ فهرس األعالم
 .ُ احلسني بن عبد امللك=اهللا  أبو عبد
ّ احلسني بن عيل بن أمحد=اهللا  أبو عبد ُ. 

ِ احلسني بن عيل البيهقي السديوري =أبو عبد اهللا َ َِ َّ ُّ. 
ّاحلسني بن حممد الرافقي= أبو عبد اهللا   . اخلالعُ
ِاحلسني بن حممد بن عثامن النصيبي= أبو عبد اهللا  َّ ُ ّ ُ. 
ّاحلسني بن حممد بن عيل بن أيب الرضا= أبو عبد اهللا  ّ ُ. 

َعبد اهللا بن احلسني املصعبي أبو القاسم ُ ُ  ٣٥٣. 
, ١٩٠, ١٦٤, ١٤٩, ٩١, ٦٩, ٦٥, ٢٩, ٦, ٥ّأبو عبد اهللا اخلـالل  

٤١٥, ٣٧٤, ٣٧٢, ٣٦٥, ٣٤٧, ٣٤٣, ٢٧٩, ٢٧٤, ٢١٨ ,
٤٢٠, ٤١٧. 

 .١٩٧عبد اهللا بن أيب داود  
 .٣َّعبد اهللا بن الديلمي  

 .٣٨٣, ٣٨٢ِعبد اهللا بن دينار  
 .٣أبو عبد اهللا الزاهد  

ــزبري   , ١٢٥, ٩٩, ٢٦, ٢٤, ٢٣, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٩ُّعبــد اهللا بــن ال
٣٤٦, ٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠٣, ٣٠٢. 

 .٧٨أبو عبد اهللا الزعفراين  
 .٣٧٠َطواين  َعبد اهللا بن أيب زياد الق

 .٢٢٩عبد اهللا بن السائب  
 .١١٤, ٦٨عبد اهللا بن سامل  

 .٢٠٤, ١٦٩ َعبد اهللا بن أيب سربة 
 .٣٨٨عبد اهللا بن أيب سعد  

ُّعبد اهللا بن سعد القطربيل َ ْ  .٢٢٠, ٢٠٥, ٤٣ أبو حممد  ُ
 .٨٠عبد اهللا بن سعيد بن حاتم الوائيل  

 .١١٨ْعبد اهللا بن سعيد بن قيس اهلمداين  
 .٧٢, ٧١ُعبد اهللا بن أيب سفيان  

َأبو عبد اهللا السلمي   َّ١٠٧. 

 ٣٠٨عبد اهللا بن سليم  
 .٣٠٠ُعبد اهللا بن سليامن  

 .١٩٧, ١٨٦ُعبد اهللا بن سليامن بن األشعث  
َعبد اهللا بن السمرقندي   َّ٢٠٢, ١٩٩. 

ِّالسموءل بن جعفر السنجاري= أبو عبد اهللا  َ َ َّ. 
 .١٢٩  ُّأبو عبد اهللا السوائي

 .٢٣١, ٢٣٠  َعبد اهللا بن شبيب أبو سعيد
 .٣٩٩ّعبد اهللا بن شداد  

ِعبد اهللا بن رشيك   َ٣٠٦. 
 .١٦٢ُأبو عبد اهللا صاحب احليل  
َأبو عبد اهللا صاحب الصدقة  .َهشام صاحب الصدقة = َّ

 .٣٩٩, ٢٨٤عبد اهللا بن صالح  
ّعبد اهللا بن صالح بن مرشد الكاتب أبو حممد ُ  ١١٨. 

ِبد اهللا الصنابحي  أبو ع ُّ٢٨٣. 
 .٨٥َّأبو عبد اهللا الصنعاين  
 .٢٣٥ّعبد اهللا بن الضحاك  

 .١٨٩عبد اهللا بن عامر احلرضمي  
 .٤٠٩, ٤٠٨, ١٨٩ُعبد اهللا بن عامر بن كريز  

 .٣١١, ٢٩٩, ٢٧٦, ٢٠٤, ١٤٤, ٣٠  ّبن عباسعبد اهللا 
َعبد اهللا بن العباس البريويت   ّ١٧٧. 

 .٢٦٨, ٤٢  ّ أبو حممد املرصيرمحنعبد اهللا بن عبد ال
ْعبد اهللا بن عبد الرحيم بن الربقي   َ٦٠. 

 .٢٠٩عبد اهللا بن عبد العزيز  
َ عيل بن السني القرصيعبد الكريم بن= أبو عبد اهللا  ِ ُّ ّ. 

 .٨٤ّعبد اهللا بن عبد الوهاب  
 .١٦٧ُعبد اهللا بن عبيد  

ِّعبد اهللا بن عبيد اهللا بن حييى بن زكريا البي َ ّ  .١٢٤ع  ُ



٤٨٤ فهرس األعالم
ّعبد اهللا بن عتاب بن الزفتي أبو العباس ْ ِّ ّ  ١٨٧. 

, ١٧٩, ١٠٤, ٩١, ٦٩, ١٧, ٧  ّعبـــد اهللا بـــن عتـــاب أبـــو القاســـم
٣٦٤, ٢٨٧. 

ّعبد اهللا بن عتاب بن حممد   ّ٢٧٣. 
َعبد اهللا بن عثامن بن خثيم   ُ ُ٢٦٩, ١٣٤, ١٣٣. 

ّعبد اهللا بن عثامن الصفار   ُ٢٥٩. 
ْزبر  اهللا بن العالء بن  عبد َ١٠٦. 

 .٢١٥, ٢١٤, ٢٠٢, ٢٠١عبد اهللا بن عيل  
ــو حممــد ــد اهللا بــن عــيل بــن اآلبنــويس أب ّعب ُ َ ّ  ١٣٧, ١٢٦, ٧٩, ٦٠ ,

١٨٩. 
ّعبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا أبو حممد ّ  ٢٨٧. 

, ٧٤, ٦٣, ٦١, ٥٩, ٥٧, ٥٥, ١٦, ١١, ٥, ٤, ٣ُعبد اهللا بن عمر  
٣٨٢, ٣١١, ٢٢٥, ٢٢٤, ٢١٢, ٢١١, ١٩٧, ١٧٦, ١٤٧ ,
٣٨٣. 

 .٧٦ُعبد اهللا بن عمر بن أبان  
َعبد اهللا بن عمرو بن حرام   َ١٤٣, ١٣٨, ١٣٦, ١٣٥. 

ــن عمــرو  ــد اهللا ب ــن العــاصَعب , ٢٨٣, ٢٧٩, ١٣٧, ١٣٥, ١٠٢  ب
٤١٠, ٢٩٠, ٢٨٥. 

 .٣٦٧, ٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٢عبد اهللا بن غابر  
ــــراوي   ــــد اهللا الف ــــو عب , ٢٦٣, ١٨٧, ١٦٧, ١٥٠, ١٢٥, ٨, ٥ُأب

٣٩٨, ٣٧٦, ٣٢٤. 
 .١٢٠ِعبد اهللا بن القبطية  

َأبو عبد اهللا القريش   ُ٢٤١. 
 .٨٧, ٨٣, ٨٢, ٨١ُعبد اهللا بن قرط  

 .٢٩٥ِأبو عبد اهللا الكندي  
ــة   ــن هليع ــد اهللا ب , ٣١٣, ٢٩١, ١٤٩, ١٤٨, ١٤٤, ١٣٧, ١٣٤َعب

٣٦٨, ٣٢٠, ٣١٩. 

 .١٦٧, ١١١, ٢٨ُعبد اهللا بن املبارك  
 .٣٨٨, ١٦٣َأبو عبد اهللا املحاميل  

 .٤١٩, ٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٢٢, ١٣٥ّعبد اهللا بن حممد  
 .٧٤ّعبد اهللا بن حممد بن إبراهيم  

ِحممد بن إبراهيم الكناين األصبهاين= أبو عبد اهللا  ّ. 
 .ّ حممد بن أمحد الرازي =أبو عبد اهللا
َحممد بن أمحد بن عبد اهللا النقوي= أبو عبد اهللا  َّ ّ. 
 .ّ أمحد بن القصاريّحممد بن= أبو عبد اهللا 

ّعبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي أبو حممد ّ  ١٣٤. 
 .ّ حممد بن إسامعيل الفاريس=أبو عبد اهللا 

َعبد اهللا بن حممـد البغـوي َ , ١٢٣, ٧٦, ٥٩, ١١, ٩, ٥   أبـو القاسـمّ
٣٤٢, ٣٣٧, ٣١٠, ٣٠١, ١٨٢, ١٦٥, ١٤٢, ١٤٢, ١٢٥ ,
٤٢٢, ٤٢١, ٤١٨, ٣٨١, ٣٤٣. 

 .٤١٥ّمد بن جعفر  عبد اهللا بن حم
 .٣٨٣ّعبد اهللا بن حممد اجلوهري  

َحممد بن احلسني البندجاين= أبو عبد اهللا  َ ُ ّ. 
ُحممد بن احلسني بن يوسف األصبهاين الصنعاين= أبو عبد اهللا  ّ. 
ّحممد بن محزة بن حممد احلراين= أبو عبد اهللا  ّ َّ. 

 .٣٩٢, ٣٩١, ٣٨٦ّعبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا  
ُ اهللا بن حممد بن ربيعة القدامي  عبد ّ٣١٨. 

 .٢٣ّعبد اهللا بن حممد بن زياد  
َحممد بن شيبة بن الوليد= أبو عبد اهللا  ّ. 

َعبد اهللا بن حممد بن أيب عاصم املوصيل   ّ٧١. 
 .١٧١, ١٤١, ١٢٧ّعبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن األشقر  

َبيـد بـن ُن بـن عّحممـد بـن عبـد الـسالم بـن عبـد الـرمح= أبو عبـد اهللا 
 .سعدان

َعبد اهللا بن حممد بن عبد الغفار بن ذكوان   ّ ّ٣١٨. 



 ٤٨٥ فهرس األعالم
 .٣٠   أبو القاسممّعبد اهللا بن حممد بن عبد الكري

 .٥٠ّعبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا احلافظ  
َعبد اهللا بن حممد بن عبيد   ُ ّ٤١٨. 

ّحممد بن عيل بن أمحد= اهللا  أبو عبد ّ. 
ُعبد اهللا بن حممد بن ع ّامرة بن القد ّاح  ّ َ١٧٩, ١٣٥, ٣٢, ٣١. 

َعبد اهللا بن حممد بن عمرو   ّ٤١٥. 
ّحممد بن غانم بن أمحد بن حممد= أبو عبد اهللا  ّ. 
 .ّحممد بن الفضل= أبو عبد اهللا 

َعبد اهللا بن حممد القريش أبو بكر ُّ  ٤٠٣, ٢١٨. 
َعبد اهللا بن حممد بن حممد بن عمرو الطويس أبو القاسم ّ ّ  ٣٣٣. 

َبو عبد اهللا حممد بن خملد أ َ َحممد بن خملد= ّ َ ّ. 
َأبو عبد اهللا حممد بن مروان بن عثامن البريويت   ُ ّ٧٤. 
ِعبد اهللا بن حممد بن مسلم اإلسفرايني أبو بكر َ ِ ُ ّ  ١٨٤, ٤. 

 .٣٨٣, ٢١٢ّعبد اهللا بن حممد بن ناجية  
َعبد اهللا بن حممد النفييل أبو جعفر ُّ ّ  ١٨٣. 

 .ّمد بن حييىحم= أبو عبد اهللا 
 .٢٩٩, ٧٩ّعبد اهللا بن حممد بن يعقوب  

ّعبد اهللا بن حممود بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن احلـسن أبـو حممـد ّ  
٤١٥. 

 .٤٦ّعبد اهللا بن أيب املرار  
َّعبد اهللا بن املرقع   ُ٣٠٣. 

 .٤١٤, ١١٦َأبو عبد اهللا بن مروان  
َعبد اهللا بن مروان بن معاوية الفزاري   ُ َ٣٢٨. 

 .٢٦١  ّعبد اهللا بن املعتز أبو العباس
َعبد اهللا بن أيب مليكة   ُ٢٨, ٢٧. 

 .٣١٢, ١٥٠, ١٤٢, ٧٩َعبد اهللا بن منده  
, ١٤٤, ١٣٨, ١٢٩, ٩٢, ٨٣, ٨٢, ٦٣, ٦٢َأبو عبد اهللا بـن منـده  

٢٨٣, ٢٢٦, ٢٢٤, ١٩١, ١٨٥, ١٨٣, ١٨١, ١٧٣, ١٥٢ ,
٣٣٩, ٣٣٧, ٣٣٦, ٣٢٠, ٣٠٧, ٣٠٦, ٢٩٩, ٢٨٩, ٢٨٨ ,
٣٦٩, ٣٦٨, ٣٦٦, ٣٤٩. 

َعبد اهللا بن نمري   ُ١٨٥, ١٨٣. 
 .٣٦٧, ٣٢٦, ٢٩٢, ٢٧٥َأبو عبد اهللا النهاوندي  

 .َهشام صاحب الصدقة= أبو عبد اهللا 
 .٧٢َعبد اهللا بن اهليثم  

 .٧١عبد اهللا بن واقد الباهيل  
 .٢١٢عبد اهللا بن الوليد  
 .٣١٣ْعبد اهللا بن وهب  

 .٢٦٣ أبو عبد اهللا اليزيدي 
 .١٧٢َعبد اهللا بن يسار  

 .١٥١  ّعبد اهللا بن يوسف األصبهاين أبو حممد
ِّعبد اهللا بن يوسف التنييس   ِّ٣٧. 

 .١٦٩ُعبد املجيد بن سهيل  
 .ِأمحد بن إبراهيم بن برش = أبو عبد امللك

ّامللك بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بـن محـدان اخلطيـب الـشوكي  عبد َ
 .٢٣٩  ّأبو اخلطاب

َبد امللك بن بدر بن اهليثم أبو عبيد اهللاع ُ  ٣٤٨. 
ُعبد امللك بن جوية أبو أناس ّ َ ُ  ٣٥٥, ٣٥٣, ٣٥٢. 

 .٢٩٠, ١٧٣, ١٤٠, ١٢٩, ١١٦, ٣١عبد امللك بن احلسن  
 .١ُعبد امللك بن سليامن  

َّعبد امللك بن الصباح الصنعاين   ّ٣٨٠. 
َعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج   ُ١٨٣. 

َ بن عمري  عبد امللك ُ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠ ,
١٩٤, ١٢٩. 

 .١١٨, ٧٢, ٢٣  ُعبد امللك بن قريب األصمعي



٤٨٦ فهرس األعالم
ِامللك بن حممد بن برشان  عبد  ّ٢٩٣, ٢٦٧, ١٣٩. 

 .٢٨, ٢٧عبد امللك بن حممد الصغاين  
, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢١, ١٨, ١٧, ١٦, ١٤عبد امللك بن مـروان  

٢٩٣, ٢٨٦, ٢٢٢, ١٦٩, ١٢٩, ١٢٧, ١٢٦, ٩١, ٨٩, ٤١ ,
٣٧١, ٢٩٤. 

 .١٧٢ْعبد امللك بن وهب  
ْعبد املنعم بن عيل بن النحوي   ّ ُ٣٦٠. 

 .٣٠٩  عبد الواحد
َعبد الواحد بن أمحد بن احلسن العكربي أبو احلسن ُ  ١٣. 

ّعبد الواحد بن أمحد بن عيل بن حممـد بـن فهـد العـالف أبـو القاسـم ّ ّ  
٢٥٩. 

 .٢٢٤َرثاين  َعبد الواحد بن بكر الو
ْعبد الواحد بن محد أبو الوفاء َ  ١٨٧. 

 .٢٦٣  ُعبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم أبو طاهر
 .٣٧٠, ٣٦٢َعبد الواحد بن أيب عون  

ُعبــد الواحــد بــن حممــد بــن عــثامن أبــو القاســم ّ  ١٧٦ ,١٠٩, ١٠٧ ,
٣١٤. 

 .١٥٢  ُعبد الواحد بن واصل أبو عبيدة
 .١٨٧ابن عبد الوارث  

 .١١٣ّهاب بن جعفر  عبد الو
 .٣٦٤, ٢٧٣, ١٧٩, ٩١, ٧٩ّعبد الوهاب بن احلسن  

ُعبد الوهاب بن احلسن الربعي أبو احلسني ََّ ّ  ٦٩. 
ُعبد الوهاب بن احلسن بن الوليد الكاليب أبو احلسني ِ ّ  ٥٧. 

ُعبد الوهاب بن احلسني بن عمر   ُ ّ٣٨٤. 
ّعبد الوهاب بن أيب حية   ّ١٥٥. 
 .٢٢٦  ُهللا بن عمر أبو نرصّعبد الوهاب بن عبد ا
 .٢٤٦, ٢٣٣ّعبد الوهاب بن عيل  

 .١٣٤, ١٣٣ّعبد الوهاب بن عيسى  
ِعبد الوهاب الكاليب   ّ٢٨٧, ١٨٧, ١١٠, ١٠٤, ٣٠, ١٧, ٧. 

ُبد الوهاب بن املبارك ع  .١٨٨, ١٦٤, ١٥١  أبو الربكاتّ
َعبد الوهاب بن حممد بن إسحاق أبو عمرو ّ ّ  ٤٠٢. 

, ١٨, ١٧, ١٣ ,٧   أبو أمحدجاينَدَالغن موسى دّعبد الوهاب بن حمم
١٤١, ١٢٨, ١٠٣ ,١٠٦, ٩١, ٨٠, ٦٩, ٦١, ٥١, ٣٨, ٣٦ ,
٣٠٩ ,٣٠٧ ,٢٩٦ ,٢٨٧ ,٢٧٨ ,٢٧٤ ,٢١٤ ,١٩٠ ,١٨٦, 
٣٦٤, ٣٥٢, ٣٤٧. 

َعبد الوهاب امليداين  .٣٦٠, ٣٥٨, ٣٢٩, ٣٠٠, ٢٢٤   أبو احلسنيّ
 .٢١٨َعبدان بن أمحد  

 .٣٧٣ُعبدة بن أيب لبابة  
 .إسامعيل بن عبد اهللا= َالعبدي 
 . احلارث بن أمحد=َالعبدي 
ُ ربعي بن دجانة=َالعبدي  ّ ِ. 
 .ُ زيد بن صوحان=َالعبدي 
 .ّ حممد بن عبد اهللا=َالعبدي 
 . هارون بن أيب هارون=َالعبدي 

ّعبيد بن عبيدة التامر   َ َُ ُ٣٢٣, ٣٢٢. 
 .ّالقاسم بن سالم= ُأبو عبيد 

ُعبيد بن قدامة   َ ُ٣٨٣. 
َعبيد بن كثري العامري   َ ُ٣١٠. 

َعبيد بن كثري بن عبد الواحد الكويف أبو سعيد ُ  ٣٧٦. 
 .٢٥٩ُعبيد اهللا بن أمحد  

َّعبيد اهللا بن أمحد الصيدالين ُ  ١٦٨, ١٣٩. 
ُعبيد اهللا بن أمحد بن عيل املقرئ أبو القاسم   ّ ُ١٦٠, ١٢. 

َعبيد اهللا بن أمحد الكتاين اهلمذاين   ّ َ ُ١١٣ 
َ اهللا بن جرير بن جبلة  ُعبيد َ١٦٣. 



 ٤٨٧ فهرس األعالم
ُّعبيد اهللا بن سعد الزهري   ُ٥٤. 

 .٤٢٠, ٨٠ُعبيد اهللا بن سعيد  
 .١٠٤  ُعبيد اهللا بن سعيد بن حاتم أبو نرص

 .سعيد بن عبد الرمحن= ُأبو عبيد اهللا 
ّعبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب   ّ ُ١٩٣, ١٩٢. 

 .١٧٥, ١١٦, ٩٩, ٨٨   أبو حممدُعبيد اهللا بن عبد الرمحن
َعبيد اهللا بن عبد اهللا   ُ٢٠٤, ١٩٧. 

ُعبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حسكويه أبو سعد ْ َّ َ ُ  ٣٥٣. 
َأبو عبيد اهللا   .عبد امللك بن بدر بن اهليثم= ُ

َعبيد اهللا العلوي   َ ُ٢٤. 
ُعبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب ُ  ٤١٠, ٥٥. 

 .٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧, ٨  ُعبيد اهللا بن عمرو
 .٣٤٣, ٣٤٢, ٨َعبيد اهللا القواريري  

ّعبيد اهللا بن حممد البزاز   ُّ٥. 
ِحممد بن عمران بن = ُأبو عبيد اهللا  ُموسى املرزباينّ َ. 

َعبيد اهللا بن حممد الفريض َّ  .٢٦٣ أبو أمحد  ُ
ّعبيد اهللا بن حممد بن حممد   ّ َ ُ٣٣٧. 

َ حممد بن يوسف اهلروي=ُأبو عبيد اهللا  َّ. 
َعبي ُد اهللا بن معاذ بن معاذ  ُ ُ٣٧٢, ١٦١. 

ُعبيد اهللا بن املغرية   ُ١٤٩. 
ُعبيد اهللا بن موسى َ ُ  ٣٤٥, ٢٧٣, ١٣٣, ١١٢. 

ّعبيد اهللا بن الوليد الوصايف   ُ١٦٧. 
ُعبيد بن هشام احللبي أبو نعيم َ ُ  ١٥٤, ١٥٣. 

َعبيد بن واقد   ُ٣٨٣, ٣٨٢. 
, ٣٩٢, ٣٨٣, ٣٦٧, ٣٢٧, ٣٠٢, ٢٤٢, ١٩٢, ٣٧ُأبــــو عبيــــدة  

٣٩٧. 
 . أمحد بن عبد اهللا بن ذكوان =ُأبو عبيدة

ّأبو عبيدة بن اجلراح   ُ٢٨٧, ٢٠٥, ١٣٤, ١٣٣. 
َأبو عبيدة بن أيب السفر   َّ َ ُ٤١٤. 

 .عبد الواحد بن واصل= ُأبو عبيدة 
 .ّ سهل بن محاد=ّأبو عتاب 

 .َأمحد بن الفرج= ُأبو عتبة 
ِأبو عتبة احلجازي   ُ٢١٠. 

َعتبة بن السكن  .١٠١َ الفزاري  ُ
ّعتبة بن أيب وقاص   َ ُ١٢٩. 

 .٩٦ُالعتبي  
َالعتكي ّ عمر بن عيل بن احلسن =َ ُ. 

 .٢٠َابن أيب عتيق  ت بن
ِالعتيقي   .ّ أمحد بن حممد=َ

َعتيك بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث َ َْ ِ  .٣٧٥ِّبن طيئ   َ
 .٣٢٠   الغساينُأبو عثامن

 .٣٧١, ٣٤٦, ٣١٩, ٢١٦, ١٤٣ُعثامن بن أمحد  
َعثامن بن أمحد بن عبيد اهللا بن دحروج أبو عمرو ُ ُُ  ١٦٥, ١٢٣. 

ِأبو عثامن البحريي   َ ُ٣٩٨, ٧٤. 
ُعثامن بن احلسني بن إبراهيم أبو القاسم ُ  ٢٠٠. 

ّعثامن بن حصن بن عالق   ِ ُ٢٩١, ٢٧٣, ١٠٠, ٣. 
َعثامن بن حصني الشامي   ُ ُ٢٧٤. 

َّعثامن بن خرزاد   ُ ُ٢٩٥. 
َعثامن بن زف ُ  .٢١٢ر  ُ

 .٦٣, ٣٠, ٦ُعثامن بن سعيد الدارمي  
 .سعيد بن عبد العزيز بن مروان احللبي= ُأبو عثامن 

َعثامن بن سعيد بن عمرو القريش أبو عمرو َ َُ ُ  ١٩٥. 
َسعيد بن حممد البخرتي= ُأبو عثامن  َ ّ. 

َعثامن بن أيب سوادة   ُ١٠٠. 



٤٨٨ فهرس األعالم
 .٢٦٣ُأبو عثامن الصابوين  

 .١٣٧ُعثامن بن صالح  
 .٢٣٥, ٢٣١, ٢امن بن عبد الرمحن  ثُع

 .١٤٦ُعثامن بن عبد اهللا بن زيد بن حارثة األنصاري  
 .١٤٤ُعثامن بن عطاء  

ــان   ــن عف ــثامن ب ّع ُ٢٩٩, ١٩١, ٦٥, ٦٤, ٦٣, ٦١, ٥٩, ٣٥, ٢٤ ,
٤٠٨, ٣١٦, ٣١٤, ٣١٣, ٣١٢, ٣٠٦, ٣٠١, ٣٠٠. 

ُعثامن بن عمر   ُ٣٨١. 
ُأبو عثامن القريش   .سعيد بن حييى= ُ

ُبن معبد بن نوح املقرئ   ثامنُع َ١٥. 
 .٣١٠, ٣٠٩, ٣٠٧, ٣٠٦أبو عثامن النهدي  

 .َ حممد بن مسعود=َالعجمي 
َّ عيل بن محشاد بن سختويه النيسابوري =العدل ُ َ َ ّ. 

 .٤٠٥أبو عدنان  
 .٢٨٧ابن أيب عدي  

 .٢٣٦, ٥٠ّعدي بن أرطأة  
ـــن حـــاتم   , ٤٠٧, ٣٨٥, ٣٨٤, ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٧٨ّعـــدي ب

٦٨٧. 
 .٣٢عدي بن عمرو بن سواد بن كعب  

َعدي بن هزومة ّْ  .٣٧٥بن ربيعة  َ
 .ِإبراهيم بن جدار = ُالعذري
 .َبن جزء  خارجة=ُالعذري 
 .َ عبد الرمحن بن اخلشخاش =ُالعذري
 .٣٩٢, ٨٠, ٧٨, ٧٧, ٢١  العرب

ِعرعرة بن الربند ِ َ َ  ٤١٨, ٧١٤. 
ّعركي بن عدي بن حاتم   ّ َ َ٤٠٥. 

ُأبو عروبة   َ٣٧٩, ٢٧٩, ٢١٣. 

َعروة بن اجلعد,  ُ٣٠١ 
َعروة بن رويم اللخمي   ُ ُ١٣١. 

ُّعـــروة بـــن الـــزبري   ُ١٨٥, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٤٨, ١٣٧, ١٣٤ ,
٣٢٠, ٣١٩, ١٩١, ١٨٨, ١٨٧, ١٨٦. 

َأمحد بن عبيد اهللا العكربي= ّأبو العز  ُ ُ. 
 .ِثابت بن منصور الكييل= ّأبو العز 

ِأبو العز بن كـادش   ّ٢٦٠, ٢٥٠, ٢٤٩, ٢٤١, ٢٣٥, ١٧٠, ١٦٣ ,
٤٠٠, ٣٩٧, ٣٩٣, ٣٨١. 

ِأبو العز الكييل  .ِ الكييل ثابت بن منصور =ّ
َ حممد بن احلسني بن قتيبة=العسقالين  ُ ُ ّ. 
 .ِ برش بن خالد=العسكري 
 .ّ حممد بن جعفر=العسكري 

 .٣٥٧َأبو العشائر  
 . القاسم بن عيسى =ّالعصار

ّالعصاري ُ أمحد بن عمر بن عثامن =َ ُ. 
ُالعصفري   خليفة بن خياط= ُ
ُالعصفري  .ّ حممد بن يونس =ُ

 .٣٤٨ِابن أيب عصمة  
 .٤١٥, ٢٢٩عطاء  

 .١١٢, ٦٨, ٢٨, ٢٧ُعطاء اخلراساين  
 .١٠٤ِعطاء بن دينار  

 .١٣١, ١٠٠, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧َعطاء بن أيب رباح  
 .١٠٠عطاء بن السائب  

ّعطاء بن مسلم اخلفاف   َ ِ ُ١٥٤. 
 . بن سالم سعيد=ّالعطار 
 .ّ حممد بن أمحد بن حييى بن عبد اهللا =َالعطيش

َعطية بن عبد اهللا بن أنيس   ُ ّ١٥٥. 



 ٤٨٩ فهرس األعالم
َعطية بن معبد   ّ ِ َ٤٠, ٣٨. 

ّعفان بن مسلم الصفار ِّ ُ  ٣٣٩. 
َابن عفري   ُ٢٦٨. 

ّعقبة بن مكرم العمي   َ ُْ ُ١٥٨. 
 .٣١٤  عقيل بن أيب طالب

 .٣عبد اهللا بن ثعلبة   َأبو عقيل بن
 .٣ُبن عبيد اهللا بن عبدان  َعقيل 

ِعكاشة بن حمصن   ّ ُ٢, ١. 
َالعكربي  .ُأمحد بن عبيد اهللا = ُ
َالعكربي   .عبد الواحد بن أمحد بن احلسن= ُ
َالعكربي ّحممد بن حممد بن أمحد = ُ ّ. 
 .٢٧٦, ١٤٩, ١٤٤, ِعكرمة

 .٢٧ِعكرمة بن خالد املخزومي  
 .٢٦٠ُالعكيل  

ّأم العالء بنت أمحد بن حممد  ّ ُبن احلسني بن سهلوية  ُ َ ُ٣٠٧. 
 .٧, ٦العالء بن احلارث  

َالعالء بن احلرضمي   َ٢٠٤. 
ّ اخلصيب بن املؤمل بن حممد =أبو العالء َّ ُ َ. 

ّأبو العالء حممد بن مكي   ّ٣٦٤. 
 .٢٧٩العالء بن هالل  

ــــالء الواســــطي   ــــو الع , ١٧٣, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٢, ٧٩, ٧٧, ٦أب
٣٠٩, ٣٠٥, ٢٧٩, ٢٣٠, ١٩٠, ١٧٧, ١٧٦. 

ّعبد الواحد بن أمحد بن عيل بن حممد بن فهد = ّالعالف ّ. 
ّعالن   َ١٢٥. 

َنرص بن خزيمة= َأبو علقمة  ُ. 
 .٢٩٢َعلقمة بن األجثم  
َأبو علقمة الثقفي   َ٥٣. 

َعلقمة بن جنادة احلجري   ُ َ٢٩٢. 
َعلقمة بن حمفوظ بن علقمة   َ َ٣٦٣. 

َالعلوي   . أمحد بن عيسى بن عبد اهللا=َ
َالعلو ّأسامة بن حممد بن زيد = يَ ُ. 

َالعلوي   .ُ جعفر بن عبيد اهللا=َ
َالعلوي ُ حممد بن احلسني بن داود =َ ُ ّ. 

 .٢١٦ّعيل  
 .٤٠أبو عيل  

 .٣٢٤ّأبو عيل بن آدم  
 .٣٧٦, ١٤٠   بن أمحدّعيل بن إبراهيم

ــو القاســم ــراهيم أب ــن إب , ٤٤, ٤١, ٤٠, ٤٠, ٣٨, ٣١, ١٥  ّعــيل ب
٣٥٧, ٣١٨, ٢٩١, ٢٧٢ ,٢٦٧ ,٢٥٣, ٢٠١, ١٩٩, ١٣٠, ٨٣ ,
٣٩٦. 

 .٣٢٠ّعيل بن أمحد بن إسحاق  
ّعيل بن أمحد البتي أبو احلسن ّ  ١١٨. 
ّعيل بن أمحد البزاز أبو احلسن ّ  ٢١٦. 

َعيل بن أمحد اجلواريب   ّ١٦٢. 
 .٣٩٥  ّعيل بن أمحد أبو احلسن

ُعــيل بــن أمحــد بــن احلاممــي املقــرئ ّ , ٣١٨, ٢٨٥, ١٣٥  أبــو احلــسن ّ
٣٦٩. 

ُيل بن أمحد اخلزاعي أبو القاسمع ّ  ١٥٣, ١٣٨, ٨٤, ٨٣. 
َّعيل بن أمحد الدورقي أبو احلسن ّ  ٤١٥, ٢٨٠. 

ّعيل بن أمحد بن زكريا   ّ٢٨٦, ١٩٢, ٩٢, ٧. 
ّعيل بن أمحد بن حممد بن بكران ّالفوي أبو احلسن ّ ُ  ٢٨. 

ّعيل بن أمحد بن حممد الواحدي أبو احلسن ّ  ٨٦. 
 .٤٠٦, ٣٨٤, ٢٦١, ١٣٠   أبو احلسنّعيل بن أمحد بن منصور

ْعيل بن أمحد بن سليامن القافالين   ُ ّ٣٨٣. 



٤٩٠ فهرس األعالم
 .١٥١ّل عالن  قيّعيل بن أمحد بن الص

ّأبو عيل أمحد بن عيل بن احلسن َأمحد بن عيل املدائني = ّ ّ. 
ّعيل بن أمحد بن حممد بن بكران ّالفوي أبو احلسن ّ ُ  ٢٨. 

ّعيل بن أمحد بن حممد بن بيان أبو الق  .١٣٤  اسمّ
َّعيل بن أمحد بن حممد بن الرسي أبو القاسم ّ ّ  ١٧٥, ٨٨. 
ّعيل بن أمحد بن حممد الواحدي أبو احلسن ّ  ٨٦. 

 .٣٢٤ّعيل بن أمحد بن مروان  
 .٤٠٦, ٣٨٤, ٢٦١, ١٣٠  ّعيل بن أمحد بن منصور أبو احلسن

 .١٩٩ّأبو عيل بن األزهر  
ّعيل بن إسحاق الغساين   ّ٧٢, ٧١. 

 .٣٤٠ّسامعيل بن محاد  ّعيل بن إ
ّ إسامعيل بن العباس الوراق =أبو عيل ّ. 

 .٢٤  ّعيل بن األعرايب أبو احلسن
 .٢٨٠, ٢١٤, ٨ّأبو عيل األهوازي  

ّعيل بن بقاء بن الوراق   ّ٢٦٤. 
 .ّاحلسن بن عيل التميمي= ّأبو عيل التميمي 

 .٤٠٠, ٣٩٧, ٣٩٣, ٢٦٠, ٢٤١ّاجلازري  ّأبو عيل 
 .٤١٣, ٤١٢, ٣٨١, ٧٦, ٥٩, ٥ّعيل بن اجلعد  

ّأبــو عــيل احلــداد   ّ١٠١, ٨٩, ٦٨, ٦٥, ٦٤, ٦٣, ٥١, ٣٧, ٢٨, ٥ ,
١٨٠, ١٧١, ١٤٥, ١٣٤, ١٢٨, ١٢٧, ١١٢, ١٠٧, ١٠٥ ,
٣٨٠, ٣٦٦, ٣٤٩, ٣١٩, ٢٩٩, ٢٩٠, ٢٨٤, ٢٧٦, ١٩٧ ,
٤١٧, ٤١٣. 

 .٤١٤, ٤٠٦ّعيل بن حرب  
 .احلسن بن أمحد= ّأبو عيل 

ُعيل بن احلسن بن احلسني  .٧١ الفقيه  ّ
َعيل بن احلسن الربعي   َّ ّ٣٦٣, ٦٩. 

 .١٠٧ّعيل بن احلسن بن شقيق  

ّعيل بن احلسن بن عالن احلراين َ ّ َ  .٢٨٠, ٢١٤  ,٢٠٩   أبو احلسنّ
ُاحلسن بن عيل بن أمحد بن سليامن= ّأبو عيل  ّ. 
 . األنصارياحلسن بن عيل= ّأبو عيل 

 .١٣٠  ّعيل بن احلسن بن عيل أبو احلسن
ّ احلسن بن عيل بن احلسن املري  =ّعيلأبو  ُ  .)ّالشحيمة(ّ

ِاحلسن بن عيل بن عبد اهللا بن سعيد الكندي= ّأبو عيل  ّ. 
َ احلسن بن عيل بن حممد اجلبيل =ّأبو عيل َ ّ ّ. 

, ٣٠١, ١٧٩, ١٠٤, ٩١, ٧٩, ١٧, ٧  ّعيل بن احلـسن أبـو القاسـم
٣٦٤. 

 .ّ احلسن بن حممد بن إسحاق =ّأبو عيل
َاحلسن بن حممد الفسوي= ّأبو عيل  َّ. 
ِّ احلسن بن املظفر بن السبط =ّأبو عيل ّ. 

َعيل بن احلسن املوازيني أبو احلسن ّ  ٢٢٥. 
 .ُاحلسني بن إبراهيم بن جابر= ّأبو عيل 

 .٢٠٩  ُبن احلسني بن أمحد الدمشقي أبو احلسن ّعيل
َعيل بن احلسني بن أمحد بن صرصى   ّْ َُ٢١٠. 

ُعيل بن احلسني األصبه  .٤٩  َاين أبو الفرجّ
ُّعيل بن احلسني بن أيوب أبو احلسن ُ ّ  ١٩٣. 

ُعيل بن احلسني بن بندار   ُ ّ٢٧٩. 
ّعيل بن احلسني صاحب العبايس   ُ ّ٤٢١. 

ُ احلسني بن عيل بن احلس =ّأبو عيل  .ِني بن أشليهاُّ
 .ُاحلسني بن القاسم الكوكبي= ّأبو عيل 

َعيل بن أيب احلسني الكاتب أبو الفرج ُ ّ  ٣٣١. 
ّ احلسني بن حممد األزدي =ّأبو عيل ُ. 

ُعيل بن احلسني بن حممد  املقرئ   ّ ُ ّ٥٠. 
 .ّرمحن بن حممد بن نجاء بن شاتيلَْمحد بن عبد ال= ّأبو عيل 

 .١٢٤ّعيل بن محزة البرصي  



 ٤٩١ فهرس األعالم
َّعيل بن محشاد بن سختويه النيسابوري العدل   ُ َ َ ّ٣٢٣, ٣٢٢. 

ّعيل احلنائي أبو احلسن   ِ ّ٢٢٦, ٥٥, ٥١, ٥٠, ٧٤. 
َعيل بن اخلرض بن عبدان   ِ َ ّ١٣٠. 

َعيل بن داود القنطري   َ ّ٢٠٠. 
َعيل بن رباح   ّ٢٨٣. 

ْأبو عيل الروذباري   ُّ ّ٢٧٨. 
َزاهر بن أمحد الرسخيس= ّأبو عيل  َّ. 

 .٣٠٢ّعيل بن زيد  
َعيل بن زيد السلمي أبو احلسن ُّ ّ  ٣٧٣, ٢١٣. 

 .ِّ بن السبطّاحلسن بن املظفر=  ِّأبو عيل بن السبط
ُعيل بن سليامن املرادي أبو احلسن ُ ّ  ٣٧٠. 

ُعيل بن سهل بن املغرية   ّ٨٤. 
 .٤١٠, ٣٦٧, ٢٠٦, ١٩٣ّأبو عيل بن شاذان  
َأبو عيل بن شعيب   ُ ّ٤١٥, ٤١٤, ٣٢٤. 

 .٣٧١ّعيل بن صالح  
ّعيل بن الصباح   ّ٢٤٩. 

َأبو عيل بن صفوان   ّ٣٣١. 
ّأبو عيل بن الصواف ّ  ٣١٨, ٢٩٢, ٢٠٦, ١٩٠. 

, ١٧٣, ١١٤, ١٠٣, ٨٥, ٨٤, ٣٥, ٣٢, ٣١ّعـــيل بـــن أيب طالـــب  
٢٨٢, ٢٨١, ١٩٨, ١٩٤, ١٩٣, ١٩٢, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٢ ,
٣١٠, ٣٠٨, ٣٠٦, ٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠٣, ٣٠٢, ٣٠١, ٢٩٩ ,
٣٧٦, ٣٧٠, ٣٦٩, ٣٦٣, ٣٤٦, ٣١١. 

 .٢٢٩  ّعيل بن طاهر بن جعفر النحوي أبو احلسن
 .١٥١  ّعيل بن عبد الرمحن أبو طالب

َعيل بن عبد العزيز البغوي   ّ٤٠. 
ُعيل بن عبد العزيز بن املرزبان   َ ّ٢٠٦. 

 .٢٩٤, ١١٦ّعيل بن عبد اهللا التميمي  

 .١٦٨ّعيل بن عبد اهللا بن جعفر  
  .٣٦٦  عيل بن عبد اهللا أبو طالب

ِّعيل بن عبد اهللا بن مبرش الواسطي أبو احلسن ُ ّ  ١٨٨. 
 .١٢١  حلسنّعيل بن عبد الواحد بن أمحد أبو ا
ِّعيل بن عبيد اهللا الرقي أبو القاسم ُ ّ  ١١٨. 

ّعيل بن عبيد اهللا بن حممد بن الشيخ أبو احلسن َ ُ ّ  ٢٢٤. 
ّعيل بن عثام   َ ّ٣٩٥. 

ُعيل بن عيل بن عبيد اهللا أبو منصور ّ ّ  ٥٩, ٥. 
ُعيل بن عمر احلافظ   ّ٢٣٠. 

َعيل بن عمر احلريب أبو احلسن ُ ّ  ٣٨٠. 
ُعيل بن عمر بن حم ُمد القزويني أبو احلسن ّ ّ ٣٩٠. 

َعيل بن عمرو األنصاري   ّ١٦٨, ١٣٩. 
ّعيل بن عياش   ّ١٦٨, ١١٤, ١١٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٥. 

ّعيل بن عيسى بن إبراهيم الباقالين أبو احلسن ّ  ٤١٩. 
 .٣٠٧ّعيل بن عيسى أبو احلسن  

ِعيل بن غنائم بن عمر اخلرقي املرصي أبو احلسن  َِ ُ َ ّ ٢١٩. 
ُعيل بن جم  .٣٠٦اهد  ّ

ُعيل بن املحسن أبو القاسم  ّ ١١٤, ٨١, ١٧. 
ّعــيل بــن حممــد   ّ٢٧٩, ١٩٠, ٩١, ٧٧, ٦٩, ٦٥, ٢٩, ١٧, ٦, ١ ,

٤٢٠, ٤١٧, ٣٧٤, ٣٧٢, ٣٦٥, ٣٤٧, ٣٢٩. 
ّعيل بن حممد بن أمحد أبو احلسن ّ  ١٤١, ١٢٧. 

 .ّحممد بن أمحد بن احلسن= ّأبو عيل 
َعيل بن حممد بن أمحد بن كيسان النحو ّ  .٧٧  ي أبو احلسنّ

 .َد بن حييى بن عبد اهللا العطيشّمد بن أمححم= ّأبو عيل 
ّعيل بن حممد بن إسامعيل الطويس ّ  ٢١٨. 
ّعيل بن حممد البحاثي أبو احلسن ّ  ٤١٥. 

َعيل بن حممد بن حبيب املاوردي أبو احلسن َ ّ ّ  ١٦٣. 



٤٩٢ فهرس األعالم
ّعيل بن حممد أبو احلسن  ّ ٢٨٠. 

ُحممد بن احلسني= ّأبو عيل  ّ. 
ّيل بن حممد الزيادي أبو احلسنع ّ  ٢٥٣. 

ّعيل بن حممد بن السقاء أبو احلسن ّ  ١٠٨. 
ّعيل بن حممد بن طوق الطرباين   ّ٣٩. 

ّعيل بن حممد بن عبد اهللا اخلطيب أبو احلسن ّ  ١٧١. 
َّعيل بن حممد بن عبد اهللا املعدل ُ ّ  .٣٨٦, ٣٥٤   أبو احلسنّ

ّعيل بن حممد بن أيب العالء   ّ١٣٠. 
ّ بن حممد بن العالف أبو احلسنّعيل ّ  ٤٠١, ٢٦٧, ٢٥١, ٢٤٤. 

ّعيل بن حممد الفأفاء   ّ٢٧٤. 
ِّعيل بن حممد بن الفضل املؤدب   ّ ّ٣١١. 

َعيل بن حممد القريش   ُّ ّ١٩٤. 
ّعيل بن حممد بن لؤلؤ الوراق ّ  .٣٨٣, ٣٨٢, ٣٨١, ١٧٥   أبو احلسنّ

ّعيل بن حممـد بـن حممـد بـن احلـسني بـن حممـد بـن الفـ ُ ّ   َراء أبـو الفـرجّ
١٣٢. 

َحممد بن حممد بن عبد احلميد بن آدم الفزاري= ّأبو عيل  ّ ّ. 
َحممد بن حممد بن عبد العزيز بن املهدي= ّأبو عيل  ّ ّ. 

ِّعيل بن حممد املصييص   ِ ّ ّ١٤٤. 
ــام ــو مت ــد الواســطي أب ــن حمم ّعــيل ب ّ ّ  ٢٩١ ,١١٢, ١٢٨, ٧٨, ١٣ ,

٢٩٣. 
ـــديني   ـــن امل َعـــيل ب ّ٣٢٢, ٣٠٧, ١٧٦, ١٧١, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٦ ,

٣٤٦, ٣٢٣. 
ِأبو عيل بن املذهب ْ ُ  .ّاحلسن بن عيل التميمي = ّ
َّعــيل بــن املــسلم َ ُ , ١٥٤, ١٣٠, ٩٣, ٨٩, ٨١, ٥١, ٣٦   أبــو احلــسنّ

٤٠٦, ٣٩٥, ٣٨٤, ٣٧٣, ٣٦٦, ٣٦٠, ٢٧٩, ٢٢٩, ٢٢٤. 
ِأبو عيل بن املسلمة  ُ ّ٤٠١, ٣١٨, ٢٦٧, ٢٥١, ٢٤٤. 

ِعيل بن مسهر   ُ ّ٣٤٥. 

ِ بن مسهر  ّأبو عيل ُ٢١٣. 
ّعيل بن معروف بن حممد   ّ١٦٥. 

ُأبو عيل بن منري   ّ٣٧٣. 
 .١١١ّعيل بن موسى  

 .٢٠٦َبن نبهان   ّأبو عيل
 .٦١ّعيل بن نرص  

َّأبو عيل النيسابوري   ّ٤١٥. 
 .٣٨١, ٧٦ ّعيل بن هبة اهللا بن عبد السالم  أبو احلسن 

 .٤١٤ّعيل بن هشام  
ُعيل بن حييى النابليس أب  .٢٢٥  و احلسنّ

 .١٤٤  ّعيل بن يعقوب بن إبراهيم
ِعيل بن يعقوب بن أيب العقب أبو القاسم ّ  ٢٢٩. 

ُعامر بن احلسني   ّ٤٠٩. 
ُّعامر الدهني   ّ١٤٥. 

َبن حريم   ُعامرة ُ٣٣١, ٣٣٠. 
ِعامرة بن وثيمة   َ ُ٣٥٣. 

ٍعاممة بن عمرو السهمي   َ ِ٢٢. 
 . حممد بن عبد اهللا بن يوسف =ُالعامين
 .٣٤٦  ُعمر

 .٢٣ُابن أيب عمر  
 .٣٧٥, ١٣٦ُعمر بن أمحد األهوازي  

ُعمر بن أمحد بن عبيد اهللا بن دحروج أبو حفص ُ ُ  ١٦٥. 
ّعمر بن أمحد الكتاين َ  .٤١٩, ١١   أبو حفصُ

ّعمر بن أمحد بن منصور الصفار   ُ٣٥٣. 
 .٢٩٩ُعمر بن أمحد الواعظ  

 .٢٨٣ُعمر بن األسود  
َّعمر بن أيب بكر املؤم  .٢٥٧يل  ُ



 ٤٩٣ فهرس األعالم
َعمر بن بكري   ُ ُ٣٨٦. 

َعمر بن حبيب   ُ٤١٥. 
ّعمر بن احلسن بن عيل بن مالك   ُ٢٩٩. 

 .٣٢١, ٣٦ُعمر بن حفص  
َّعمر بن حفص السدويس   ُ٥. 
ُأبو عمر حفص بن عمر ُ  ٤١٤, ٣٣٩. 

ُّأبــو عمــر بــن حيويــه   ُ١٣٦, ١٢٦, ١٠٣, ٧٨, ٣٤, ١٩, ١٣, ١١ ,
٢٨٦, ٢٨٥ ,٢٥٠, ١٨٩, ١٧٨, ١٧٢, ١٦٨, ١٦٧, ١٤٣ ,
٤٢١, ٤٠٩, ١٩٣, ٣٧٦, ٣٦٣, ٣٤٧, ٣٠٨, ٣٠٤, ٢٩٣. 

ــن اخلطــاب   , ١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠, ٦٣, ٦٢, ٦١, ٥٩ُعمــر ب
١٧٣, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٥, ١٥١, ١٢٥, ١٢٤ ,
٣٦٤, ٣٦٢, ٣٢١, ٣٠٩, ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٥ ,
٣٦٦, ٣٦٥. 

ُّأبو عمر الدوري   ُ٢٩٩. 
 .٢٤١ُعمر بن أيب ربيعة  

 .١٩٣ُعمر بن سعد  
َعمر بن سعيد بن أيب عزيز   ُ٣٢١. 

َعمر بن سليامن بن أيب خيثمة   َ ُ ُ٢٠٤. 
َعمر بن شبة بن عبيدة النمريي أبو زيد ُّ ُ ُّ َ  ٣٨٠, ١٨٤, ١١٣. 

 .١٧٧, ١٣٩, ١٠٣ُأبو عمر الرضير  
ــز   ــد العزي ــن عب , ٢٣٦, ٢٣٠, ٢١٤, ٢١٣, ٢٠٩, ٦٦, ٥٤ُعمــر ب

٤١٨, ٤١٧. 
ُريم بــن ســعدويهُعمــر بــن عبــد الكــ ِالدهــستاين احلــافظ أبــو الفتيــان َ ِ ِّ  

٣٦١. 
 .٣٧١, ٣١٩ُعمر بن عبد اهللا  

ّعمر بن عبد اهللا بن أمحد األرغياين أبو العباس ِ ُ  ٨٦. 
 .٢٤٣ُعمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة  

ُعمر بن عبيد اهللا بن عمر ُ  .١٧٦, ١٠٩, ١٠٧   أبو الفضلُ
ّعمر بن حممد بن احلسن أبو حفص ُ  ٣٦١, ١٣٢. 

َعمر بن عيل بن احلسن العتكي األنطاكي   َ ّ ُ٢١٨. 
ِحممد بن احلسني البسطامي= ُأبو عمر  ُ ّ. 
 .ّحممد بن عبد الواحد= ُأبو عمر 

ّعمر بن حممد بن عيل الناقد   ّ ُ٢١٢. 
 .٣٦ُعمر بن منصور  

 .١٠١ُعمر بن هارون البلخي  
ُعمر بن هبرية   ُ٤٣. 

 .٧٠, ٦٩, ٦٨ُعمر بن يزيد النرصي  
 .َّن يعقوب بن يوسف النيسابورييوسف ب= ُأبو عمر 

ْأمحد بن حازم بن أيب عروة= َأبو عمرو  ُ. 
ْأمحد بن حممد بن عيل بن مزاحم الصوري= َأبو عمرو  ُّ ِ ُ ّّ. 

ِعمرو بن إسحاق بن زبريق   ِ َ٣٦٩, ٢٧٦, ٦٨. 
ُابن أيب عمرو األسود املقرئ ِ حممد بن رزق اهللا بن عبد اهللا =َ ّ. 

ّرو بن أمية  َعم ُ٢٠٥. 
َعمرو بن بكر السكسكي   َّ َ١٠١. 

 .٣٥عمرو بن ثابت بن قيس  
َعمرو بن جابر احلرضمي   َ َ١٣٨. 

َعمرو بن اجلنيد   ُ َ٣٢٦, ٢٨١. 
 .٢٨٧, ٢٧٥, ١٨٧, ١٨٧, ١٨٤, ٦٨َعمرو بن احلارث  

َعمرو بن حازم القريش أبو اجلهم َ ُ َ  ٤١٤. 
َعمرو بن حريث   ُ َ١٢٩, ١٢٧. 

ـــرو  ـــو عم ـــدان  َأب ـــن مح , ١٦١, ١٥٩, ١٤٢, ١٢٣, ١٢٢, ٨, ٥َب
١٨٧. 

ُعمرو بن احلمق اخلزاعي   ِ َ٣٠١. 
َعمرو بن محمة   ُ َ٢٩٨. 



٤٩٤ فهرس األعالم
ّعمرو بن حن ُ  .٢٣٤ربيعة   بن َ

 .٣١٩, ١٣٧, ٢٣َعمرو بن خالد  
َعمرو بن دحيم   ُ َ٢٩٧. 

ـــار   ـــن دين ِعمـــرو ب َ٣٤٢, ١٦٤, ١٥١, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٠, ١٣١ ,
٤١٥, ٣٤٣, ٣٤٢. 

 .٦٨رؤبة  َعمرو بن 
ُعمرو بن زرارة   َ٣٣٨, ٣٣٧, ٦٤. 

 .١٤٦َعمرو بن زيد بن حارثة  
 .٩٦, ٢٥عمرو بن سعيد بن العاص  

َعمرو بن أيب سلمة الدمشقي   َ٢٨٣. 
 .٣٢عمرو بن سواد بن كعب بن اخلزرج  

 .١٠٠, ٢٧ُعمرو بن شعيب  
ِعمرو بن شمر   َ َ٤١٠, ٣٦٧. 

 .ّعبد الرمحن بن حممد الفاريس = َأبو عمرو
ّعبد الوهاب بن حممد بن إسحاق= َأبو عمرو  ّ. 

ُعمرو بن عبيد   َ١١٢. 
ُعمرو بن عثامن   َ٣٦٢, ٢١٣, ٢٨. 

ُعثامن بن أمحد بن عبيد اهللا بن دحروج= َأبو عمرو  ُ ُ. 
ْعمرو بن عثامن الربيت   ِ ُ َ٣٢٣. 

َثامن بن سعيد بن عمرو القريشُع= َأبو عمرو  ُ َ. 
ِعمرو بن عثامن بن كثري بن د ُ  .٢٨ينار  َ

 .٤١٤, ٣٤٠, ٢٩٠, ٢٨٧, ١٠٧, ١٠٣َعمرو بن عيل  
َعمرو بن عنبسة   َ٢٨٠, ٢٧٨, ٢٧٧. 

ّعمرو بن غنم بن مازن بن النجار   ْ َ َ١٧٩. 
َعمرو بن الغوث  .٣٧٥ِّبن طيئ   َ

َأبو عمرو بن فضالة   َ٤١٤. 
ُعمرو بن قيس السكوين   َّ َ٢١٣. 

ِعمرو بن قيس الكندي   َ١٠٠. 
ّعمرو بن حممد   َ٣٠٩, ٢٧٩. 

َحممد بن عبد اهللا بن وردان= َأبو عمرو  ّ. 
ّعمرو بن حممد بن الغاز   َ٢١٧. 

َحممد بن مروان بن عمر القريش=  وُأبو عمر ُّ ُ. 
ّعمرو بن مرة   ُ٨٧, ٧٦. 

َعمرو بن مرزوق   َ٤١٣, ٤١٢, ٨٧.  

َعمرو بن أيب مكرم   ُ َ٦٦. 
َأبــو عمــرو بــن منــده   َ١٧٣, ١٦٢, ١٣٦, ١٢٦, ١٠٣, ٩٢, ٧٨ ,

٢٩٧, ٢٨٨, ٢٨٦, ١٩٣. 
 .٣٦٩, ٢١٤, ٢٠٩  َعمرو بن ميمون
َعمرو بن اهليثم   َ٣٣٩. 

 .٤٢ّعمرو بن الوضاح  
ِعمران بن بكار احلميص   ِّ٦٨. 
ِعمران بن ميرسة املنقري   َِ٤١٢. 

َ عقبة بن مكرم=ّالعمي  ُْ ُ. 
َعمري بن احلارث األزدي أبو ظبيان َ ُ  ٣٠٠. 

ّأبو عمري بن النحاس   َ ُ٣٣١, ١١٠, ١٠٨. 
َعمري بن هانئ   ُ٢٩٠, ٢٨٥, ٢٨٣. 

ِعنبة بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القـيس  َ َ َ ّأم(ِ , ٣٩٥  )ّحـاتم طيـئ ُ
٣٩٦. 

 . ظريف بن عيسى=َالعنربي 
َ جماهد بن بلعاء=َالعنربي  ُ. 

 .٢٧٣َعنبسة بن سعيد  
َالعنزي  َ احلسن بن عليل بن احلسن=َ ُ. 

 .١٤٢َأبو عوانة  
َعوانة بن احلكم   َ َ٣٣٣, ٢٦٠, ٢٣٦, ٢٠٦. 



 ٤٩٥ فهرس األعالم
 .ّ مهام بن حييى=َالعوذي 

 .١٠٩َابن عوف  
 .١٦٩عوف بن احلارث  

ْعوف بن مبذول بن غنم بن مازن   َ َ١٧٩. 
 .٢٨٧ابن عون  

 .٢٠٢, ١٢٩, ١٠٠أبو عون الثقفي  
ّعون بن حممد   َ٤٤. 

ِعون بن حممد الكندي   ّ َ٢٤. 
 .١٣٩, ٥٥ّابن عياش  

َأبو عياش املعافري   ّ١٣٨. 
 .٣٤٢اش بن يزيد  ّعي

 .٨٧عيسى عليه السالم  
 .٢٩٠, ١٧٤, ١١٧أبو عيسى  

 .٣٨عيسى بن أمحد  
ُعيسى بن محاد زغبة   ّ١٨٦. 

 .٣٠٠, ٣٦عيسى بن عبد الرمحن  
 .٣١٠, ١٤٥عيسى بن عبد اهللا  

َأبو جويريةعيسى بن عصية  ُ  ٣٣٠, ٣٢٧. 
, ٣٠٧, ١٨٢, ١٦٥, ١٤٢, ١٣٥, ١٢٣, ١٠, ٩عيــسى بــن عــيل  

٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤١. 
 .٢٠ُمصعب   عيسى بن

ــونس   ــن ي ــسى ب , ٢٩٦, ٢٩٤, ١٥١, ١١٧, ١٠٨, ١٠٣, ١٠٠عي
٢٩٧. 

َابن عيينة   ُ٤١٥, ٢٥٩, ١٠٩, ١٠٨. 
َعيينة بن حصن بن مالك الفزاري   ِ َ ُ٢. 

 .ّ أمحد بن احلسن بن البناء =أبو غالب
َّغالب بن أمحد بن املسلم أبو نرص َ ُ  ١١٠. 

 .ّ أمحد بن احلسن بن البناء=ء ّأبو غالب بن البنا
, ١٧٦, ١٧٥, ١١٥, ٩٩, ٨٨, ٦٥, ٥٣, ٤٢َأبــو غالــب املــاوردي  

٤٠٨, ٣٧١, ٣٢٦, ٢٧٥, ٢٠٢, ١٩٢. 
ُحممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اجلرجاين= أبو غالب  ّ ّ. 
َ حممد بن أمحد بن احلسني بن قريش =أبو غالب ُ ُّ. 
 .حممد بن احلسن= أبو غالب 
 .َبن عوف ُ سفيان=الغامدي 

 .١٨٦, ١٨٥, ١٥١  غانم بن خالد أبو القاسم
ُغانم بن حممد بن عبيد اهللا الربجي أبو القاسم َّ ُ  ١١٢. 

ّمسعود بن حممد بن غانم= الغانمي  َ. 
َغربة بن زهران بن كعب بن احلارث   ُ٢٩٣. 

َالغربي   .ّ عباد بن الوليد=ُ
 .٢٤٦ّأبو الغراف  

 .٤١١ّغسان  
 .٨٤َّضل  ّغسان بن املف

ُ رفدة بن قضاعة=ّالغساين  ْ ِ. 
 .ّ عيل بن إسحاق=ّالغساين 
 .ّ حممد بن العباس بن احلسن =ّالغساين
ِ مسهر عبد األعىل بن مسهر=ّالغساين  ُِ ُ. 
  .ّ حييى بن أيب زكريا= ّالغساين

 .حييى بن قيس = ّالغساين
ُّبنت حجر بن النعامن ّ ماوية=ّالغسانية  ُ. 
ِالغسييل   .يم بن إسحاقإبراه= َ
 .ّاألحوص بن املفضل=يب َالغال

ّ حممد بن زكريا=َالغاليب  ّ. 
ّ املفضل بن غسان=يب َالغال ّ. 

 .١٣٠ُغنائم بن أمحد بن عبيد اهللا  



٤٩٦ فهرس األعالم
ّحممد بن عيل= أبو الغنائم  ّ. 
ُمحزة بن عيل بن حممد بن عثامن = َأبو الغنائم  ّ  ).ّابن السواق(ّ

ُأبو الغنائم بن أيب عثامن   َ١٢٤. 
 .٣٨٢, ٣٨٠, ٥٩أبو الغنائم بن املأمون  
َأبو الغنائم بن مسعدة   َ١٩٠. 
ْأبو الغنائم بن النريس َّ ّحممد بن عيل = َ ّ. 
َغنتم بن ثوابة بن محيد ُ َ ُ ُ  ٣٨٩, ٣٨٨. 

َالغندجاين  .عبد الوهاب بن حممد بن موسى=  َ
َغندر   ُ٣٧٩. 

ّغنم بن مازن بن النجار   ْ َ١٧٩. 
ُحممد بن س = َالغنوي  .ّلطان بن حممدّ

ِّالغوث بن طيئ   َ٣٧٥. 
ِّغياث بن أيب سعد بن عيل الرفاء املطرز أبو الفرج   ّ ّ ِ٢١٠. 

 .٤٠٠, ٢٧٠, ٢٦٩, ٢٣٨, ٩٥, ٩, ٨ّغيث بن عيل أبو الفرج  
ّ عيل بن حممد=الفأفاء  ّ. 
 .ّعبد الرمحن بن حممد = الفاريس
 . أبو عبد اهللاّ حممد بن إسامعيل =الفاريس
ّمد بن إسامعيل بن حممدحم = الفاريس  .ّ أبو املعايلّ
ُ حممد بن إسامعيل بن نباتة=ِالفارقي  ّ. 

 .٣٢٩ّالفاضلة بنت يزيد بن املهلب  
 .٣أبو فاطمة  

  .٣٦٣, ٣٦٢, ٨٥, ٨٤فاطمة الزهراء  

َفاطمة بنت سعد بن سيل   َ٢٣٤. 
ّفاطمة بنت حممد أم البهاء ُّ  ١٤٦, ١٤٣, ٥٤. 
ُفاطمة بنت نـارص أم املج ّ , ١٦٩, ١٦١, ١٦٠, ١٥٧, ٧٦, ٧٢  َتبـىُ

٣٧٩, ٣٤٥, ٣٣٨, ٢٧٧, ١٨٧. 
 .ّ عبد اهللا بن حممد بن إسحاق =الفاكهي

ْإبراهيم بن عيل بن سيبخت = أبو الفتح ُ ِ ّ. 
ُّسليم بن أيوب= أبو الفتح  َ ُ. 

 .١٥٠, ١٤٤أبو الفتح املاهاين  
ـــاميل   ـــن املح ـــتح ب ـــو الف ِأب َ٢٨٨, ٢٣٤, ١٩١, ١٨٢, ١٤٠, ١٤ ,

٦٨٨, ٣٥٤, ٣٤٨ ,٣٤٥. 
ّ حممد بن إبراهيم بن حممد =أبو الفتح ّ. 
 .ّ حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصويف =أبو الفتح
ِّحممد بن هارون بن نرص بن السندي= أبو الفتح  َّ. 
 .ُاملختار بن عبد احلميد بن املنترص= أبو الفتح 
َّ املظفر بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن بر =أبو الفتح  .ُهان املقرئُ

 .٣٧٣, ٢١٣َأبو الفتح املقديس  
ُ منصور بن عيل بن عبد اهللا الطرسويس =أبو الفتح َ َّ ّ. 
 .ّبن حممد نارص بن عبد العزيز= أبو الفتح 

  أبو الفتح نرص بن إبراهيم الزاهد
 .َنرص بن إبراهيم املقديس= أبو الفتح 
 .ّنرص اهللا بن حممد= أبو الفتح 
 . عبد الواحديوسف بن= أبو الفتح 

َأسامة بن حممد بن زيد العلوي= أبو الفتوح  َ ّ ُ. 
ُعمر بن عبد الكريم بن سعدويه= ِأبو الفتيان  َ ِالدهستاين احلافظ ُ ِّ. 

 . أمحد بن الوليد=ّالفحام 
 .٣٦١َابن الفحل  

 .٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥٣ّالفراء  
 .١٠٧ّالفراء الرازي  
ّ أمحــد بــن عمــر بــن عــثامن العــص =َأبــو الفــرج َ ُ ابــن البغــل (اري ُ
 .)العصاري

ِأبو الفرج اإلسفرايني   َ َ١٧٦. 
 .َّسعيد بن أيب الرجاء= َأبو الفرج 



 ٤٩٧ فهرس األعالم
 .ِ سهل بن برش=َأبو الفرج 
َعبد السالم بن عبد الوهاب القريش= َأبو الفرج  ُ ّ. 
ُعيل بن احلسني األصبهاين= َأبو الفرج  ّ. 
ُعيل بن أيب احلسني الكاتب= َأبو الفرج  ّ. 
ّعيل بن حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن الفراء=  َأبو الفرج ُ ّ ّ. 
ِّغياث بن أيب سعد بن عيل الرفاء املطرز= أبو الفرج  ّ ّ ِ. 
 .ّغيث بن عيل= أبو الفرج 
ّاملعاىف بن زكريا= َأبو الفرج  َ ُ. 
 .٢٤٧, ٢٣٨  الفرزدق
 . جعفر بن حممد=ِالفريايب 
ُ عبد اهللا بن مروان بن معاوية=َالفزاري  َ. 
َ عتبة بن السكن=َالفزاري  ُ. 
ِ عيينة بن حصن بن مالك=َالفزاري  َ ُ. 
ّحممد بن حممد بن عبد احلميد بن آدم = َالفزاري ّ. 
َالفسوي  .ّ احلسن بن حممد =َ

 .ّ نارص بن حممود بن عيل الصائغ =أبو الفضائل
ُفضالة بن أيب عبيد   َ٦٦. 

 .َ بن خريون أمحد بن احلسن =أبو الفضل
 .أمحد بن احلسن بن العاملة= أبو الفضل 
َأمحد بن طاهر بن سعيد امليهني= أبو الفضل  ِ. 
 .ّأمحد بن حممد= أبو الفضل 

 .٢٨٥, ١٣٥ّأبو الفضل بن البقال  
 .٢١٨, ٢١٧الفضل بن جعفر  

 . التميمي جعفر بن حييى =الفضل أبو
 .٣٦٤, ٢٨٧, ٢٧٤, ٨٠, ٦٩, ٦١أبو الفضل احلافظ  
 .٢٣٨, ٢٣٣, ٢٤٦, ١٢١, ١٠  خليفة أبو ُالفضل بن احلباب

ّأبو الفضل بن احلكاك   َ٤٢٠, ٣٧٤, ٢٩٦, ١٤٠, ١٠٨, ٨٠, ١٣. 

 .َأمحد بن احلسن بن خريون = َأبو الفضل بن خريون
ُالفضل بن دكني أبو نعيم ُ  ٣٧٨, ١٧٣. 

ُالفضل بن دينار املروروزي   َْ َ ِ٢٠٢. 
 .٨٥أبو الفضل الرازي  

 .٢٨٨َأبو الفضل بن سليم  
 .٣٥٣  َضل بن سهل أبو املعايلالف

َالفضل بن سهيل األعرج   ُ٣٢٤. 
 .١٩٤ُالفضل بن سويد  

َالفضل بن العباس بن عمرية   ُ ّ٤١٤. 
ُعمر بن عبيد اهللا بن عمر= أبو الفضل  ُ ُ. 

 .٣١٩ُأبو الفضل بن الفرات  
َأبو الفضل الفضييل َحممد بن إسامعيل الفضييل=  ُ ُ ّ. 

 .٣٨٣   سعيدَفضل اهللا بن أيب اخلري أبو
ّ املحسن بن أيب منصور بن املحسن =أبو الفضل ّ. 
َحممد بن أمحد بن أيب جعفر الطبيس= أبو الفضل  َّ ّ. 
 .ّ حممد بن أمحد بن احلسن =أبو الفضل
 .ّحممد بن أمحد بن أيب احلسن العارف= أبو الفضل 
 .ّحممد بن أمحد بن عيسى= أبو الفضل 

ّحممــد بــن إســامعيل = فــضيل ّأبــو الفــضل حممــد بــن إســامعيل بــن ال
َالفضييل ُ. 

ّ حممد بن احلسن بن حممد بن الفضل بن املأمون =أبو الفضل ّ. 
 .ّحممد بن طاهر= أبو الفضل 
 .ّ حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلارث =أبو الفضل
ّ حممد بن عبيد اهللا بن حممد الرصام =أبو الفضل ّ َّ ُ. 
ُحممد بن عيل بن احل= أبو الفضل   .سني بن سهل السهلكيّّ
ّحممد بن حممد بن عطاف= أبو الفضل  ّ ّ. 
 .ّحممد بن نارص= أبو الفضل 



٤٩٨ فهرس األعالم
 .٣١َأبو الفضل املقديس  

 .٢٢٩ِّالفضل بن موسى السيناين  
 .ّحممد بن نارص= أبو الفضل بن نارص 

َالفضل بن حييى الوراق اخلجندي ُ  .١٩٩  أبو حييى ّ
ّالفضل بن يوسف القصباين أبو العب َ  .٤٠٥  اسَ

َالفضيل بن إسامعيل بن الفضيل   .٨٤, ٨٣أبو عاصم  ُ
َفضيل بن مرزوق   َ ُ٣٤٥. 

َالفضيل بن حييى الفضييل َُ  .٤٠٥, ٩٠, ٨٣, ٣٨  أبو عاصم ُ
َالفضييل َالفضيل بن حييى = ُ ُ. 
َالفضييل  .ّحممد بن إسامعيل = ُ
 . إبراهيم بن احلسن =الفقيه
ُ عيل بن احلسن بن احلسني =الفقيه ّ.  

ّ حممد بن العباس =الفقيه ّ.  

  .ّ حممد بن القاسم بن شعبان =الفقيه

  .ّ منصور بن العباس =الفقيه

َفالن بن حوي السكسكي   َّ ّ َ ُ ُ٤١١. 
 ١٩٦أبو فندش 
َاحلسني بن الفهم = ابن الفهم ُ. 

ّ طراد بن حممد =َأبو الفوارس ِ. 
ّالفوي ّ عيل بن أمحد بن حممد بن بكران =ُ ّ.  

 .٤١٢  القاسم
 .٤٧اسم بن أمحد الكاتب  الق

َ أمحد بن حممد البلخي =أبو القاسم ّ. 
 .ّأمحد بن حممد اخللييل= أبو القاسم 
 . إسامعيل بن أمحد =أبو القاسم
 .َّإسامعيل بن احلسن بن عبد اهللا الرصرصي= أبو القاسم 
َّإسامعيل بن سعيد املعدل= أبو القاسم  ُ. 

 .ّ إسامعيل بن حممد =أبو القاسم
 .٥٥ّقاسم األهلاين البزاز  أبو ال

 .٤١٩, ٣٩٩, ١٢٥, ١٢٤, ١١٦, ٩٩ُأبو القاسم بن البرسي  
 .٣٩٩, ٢٥٧, ٢٥٤ّالقاسم بن بشار األنباري  

, ٢٤٤, ٢٠٦, ١٩٠, ١٣٤, ١١٥, ١١٤ِأبـــو القاســـم بـــن بـــرشان  
٤٠١, ٢٩٢, ٢٥١. 

َعبد اهللا بن حممد البغوي= َأبو القاسم البغوي  َ ّ. 
 .ّن حممدّ متام ب=أبو القاسم 
 .ّيم بن أيب سعيد بن أيب العباسمت= أبو القاسم 

 .٣٦٥, ٢٣٢, ١١٥أبو القاسم التنوخي  
 .٣٨١, ٥٩ُأبو القاسم بن حبابة  

 .٢٦٣أبو القاسم بن أيب احلسن  
ُ احلسن بن احلسني بن عيل بن املنذر =أبو القاسم ّ ُ. 
 .ّاحلسن بن حممد بن حبيب= أبو القاسم 
 .ّني بن احلسن بن حممد األسديُ احلس =أبو القاسم
ُّاحلسني بن عيل بن احلسني الزهري= أبو القاسم  ُ ُّ. 

 .ّ هبة اهللا بن حممد=ُأبو القاسم بن احلصني 
ّمحزة بن حممد بن عيل الكتاين  =أبو القاسم ّ ّ. 

ّأبو القاسم احلنائي   ِ٥٧. 
ُعيل بن أمحد اخلزاعي= ُأبو القاسم اخلزاعي  ّ. 

َ بن احلسني بن عبدانَِرض اخل =أبو القاسم َ ُ. 
 .٨٣أبو القاسم اخللييل  
 .٢٩٥أبو القاسم الرازي  

 .زاهر بن طاهر= أبو القاسم 
 .٣٦٩  القاسم بن سامل اإلخباري أبو صالح

 .ّيد بن أمحد بن احلسن بن البناء سع =أبو القاسم
, ٣٠١, ٢٠٦, ١٧٥, ١٤٠, ١١٦, ٩٩, ٨٨, ٤٠ّالقاسم بن سـالم  



 ٤٩٩ فهرس األعالم
٣٤١, ٣٠٤. 
َلقاسم بـن الـسمرقندي  أبو ا َ َّ٥٩, ٤١, ٣١, ١٣, ١١, ٩, ٦, ٥, ٣ ,
١٠٩, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٢, ٩٩, ٩٧, ٨٨, ٨٧, ٧٦, ٦٦ ,
١٦٢, ١٦٠, ١٥٣, ١٣٧, ١٣٥, ١٢٤, ١٢٣, ١١٦, ١١٠ ,
١٩٢, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٢, ١٧٦ ,١٧٥,  ١٦٦, ١٦٥, ١٦٤ ,
٢٥١, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٣٩, ٢٣٣ ,٢١٦, ٢١٣, ٢٠٣ ,
٣٢٠, ٣١٩, ٣١٨, ٣٠٧, ٣٠١, ٢٩٢, ٢٩٠, ٢٨٥, ٢٦٧ ,
٣٤٧, ٣٤٦, ٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣١, ٣٢٨, ٣٢٤ ,
٤٠١, ٣٩٩, ٣٨٩, ٣٨١, ٣٧٧, ٣٧١, ٣٦٩, ٣٦٨, ٣٦٢ ,
٤١٩, ٤١٦, ٤٠٩. 

َأبو القاسم السميساطي   ُّ٤٠. 
 .ُّإبراهيم بن أيب القاسم السبعي سهل بن  =أبو القاسم

 .٣٦٤, ٢٨٧, ٢٧٣ ,١٠٤, ٧٩, ٦٩, ١٧ ُّأبو القاسم بن السويس 
ـــشحامي    ـــو القاســـم ال , ٢٩٦, ٢٨٠, ٢٧٨, ٢٦٤, ٢٦٣, ١٤٥ّأب

٤١٥, ٣٩٥, ٣٨١, ٣٧٩. 
ِّالقاسم بن عباد الرتمذي   ّ٢٩٩. 

 .٣القاسم بن عبد الرمحن  
 .١٠٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧القاسم أبو عبد الرمحن  

ّبن عـيل بـن يعقـوب ُ عبد الرمحن بن احلسني بن احلسن  =أبو القاسم
 .ِقببن أيب الع
 .ُ عبد الرمحن بن عمر الشيباين =أبو القاسم
 .ّعبد الرمحن بن حممد= أبو القاسم 
 .عبد الصمد بن سعيد القايض= أبو القاسم 
َعبد العزيز بن جعفر بن حممد اخلرقي= أبو القاسم  ِّ. 

 .٣٢٠, ١٤٧, ١٣٤القاسم بن عبد اهللا  
َعبد اهللا بن احلسني املصعبي= أبو القاسم  ُ ُ. 

 .ّعبد اهللا بن عتاب= قاسم أبو ال

 .مّعبد اهللا بن حممد بن عبد الكري= أبو القاسم 
َعبد اهللا بن حممد بن حممد بن عمرو الطويس= أبو القاسم  ّ ّ. 
ّعبد الواحد بن أمحد بن عيل بن حممد بن فهد العالف= أبو القاسم  ّ ّ. 
ُعبد الواحد بن حممد بن عثامن= أبو القاسم  ّ. 

 .١٤٤, ١٠٦ان   َأبو القاسم بن عبد
ُعبيد اهللا بن أمحد بن عيل املقرئ= أبو القاسم  ّ ُ. 

ُالقاسم بن عبيد اهللا بن احلباب ُ  ٩٢. 
 .ّعبد اهللا بن عتاب= ّأبو القاسم بن عتاب 

ُعثامن بن احلسني بن إبراهيم= أبو القاسم  ُ. 
ِأبــو القاســم بــن أيب العقــب   َ٣٢٥, ٣١٩, ٢٩١, ٢٠٣, ١٤٤, ٤١ ,

٤١٥. 
, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٦٩, ١٣٠, ٥٥, ١٣ بـــن أيب العـــالء  أبـــو القاســـم

٣٢٥. 
ّأبو القاسم العلوي   ََ٢٦٦, ١٧٩, ٤٢, ٢٤. 

 .ّعيل بن إبراهيم= أبو القاسم 
ُعيل بن أمحد اخلزاعي= أبو القاسم  ّ. 
ّعيل بن أمحد بن حممد بن بيان= أبو القاسم  ّ. 
َّعيل بن أمحد بن حممد بن الرسي= أبو القاسم  ّ ّ. 
ُّعيل بن جعفر الدوري  القاسم بن  ّ٤١٦. 
 .ّعيل بن احلسن= أبو القاسم 

 .٣٦٥َّقاسم بن عيل الزينبي  
ِّعيل بن عبيد اهللا الرقي= أبو القاسم  ُ ّ. 
ُعيل بن املحسن= أبو القاسم  ّ. 
ِعيل بن يعقوب بن أيب العقب = أبو القاسم  ّ. 

 .١١٣  ّالقاسم بن عيسى العصار أبو بكر
 .خالدغانم بن = أبو القاسم 
ُغانم بن حممد بن عبيد اهللا الربجي= أبو القاسم  َّ ُ. 



٥٠٠ فهرس األعالم
 .٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٩القاسم بن الفضل   

 .الفضل بن جعفر= أبو القاسم 
َالقاسم بن حممد بن أيب شيبة   ّ٣٢٣, ٣٢٢. 

 .١٦٤أبو القاسم حممود بن أمحد بن احلسن  
ِالقاسم بن خميمرة   َ ُ٤٠. 

 .٣٤٧َأبو القاسم بن مسعدة  
ــده  أ ــن من ــو القاســم ب , ٣٤٧, ٢٧٩, ٢٧٤, ٩١, ٦٩, ٦١, ٢٩, ٦َب

٤٢٠, ٤١٧, ٣٧٢, ٣٦٥. 
 .ّ منصور بن العباس الفقيه =أبو القاسم
ُ امليمون بن محزة بن احلسني =أبو القاسم َ. 

 .٢٨٠, ٢١٤َّأبو القاسم النسيب  
 .نرص بن أمحد= أبو القاسم 
ّ هبة اهللا بن إبراهيم بن عمر الصو =أبو القاسم  .افُ
ِهبة اهللا بن أمحد بن عمر احلريري= أبو القاسم  َ ُ. 
 . هبة اهللا بن عبد اهللا =أبو القاسم
 .ّهبة اهللا بن حممد= أبو القاسم 

, ٢٣٣ ,١٤٣, ١٣٥, ٩٠, ٦٣, ٣٠, ١٢أبــــو القاســــم الواســــطي  
٣٥٤. 

 .يزيد بن عبد الصمد= أبو القاسم 
َيوسف بن حممد بن املهرواين اهلم= أبو القاسم  َ  .ذاينَّ

  .أمحد بن كامل = القايض

  .ّإسامعيل بن عبد اهللا السكري = القايض

ُ حممد بن محود بن عمر =القايض ُ َ ّ.  

  .ّحممد بن حييى = القايض

  .هارون بن عبد اهللا = القايض

  .يوسف بن يعقوب = القايض

ُ عيل بن أمحد بن سليامن=ْالقافالين  ّ. 

 .٣٢٤ابن قانع  
ِقبيصة   َ١٦٩. 

ُقبيصة بن ح ِ  .٣٤٢, ٣٤١َريث  َ
َأبو قبيل املعافري   ِ َ٢٨٩. 

 .٣٤٧َقتادة بن األعور بن ساعدة  
ـــن دعامـــة   ـــادة ب ِقت َ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦ ,

٣٤٤. 
ُّقتادة بن الفضيل بن قتادة الرهاوي   َ ُ ََ١٠١. 

 .٤١٧, ٥١ُقتيبة بن سعيد  
َأبو قحذم   َ٦٥. 
َالقحذمي   . الوليد بن هشام=َ
 .٣٤, ٣٣اح  ّابن القد

 .١٦٦, ١٣ُأبو قدامة  
 .ّ عبد اهللا بن حممد بن ربيعة=ُالقدامي 

ّقراتكني بن األسعد أبو األعز ِ َ َ  ١٧٥. 
ّقرة بن احلارث   ُ٣٤٩, ٣٤٥, ٣٣٦. 

ّقرة بن خالد   ُ١٦١, ١٦٠. 
ُقرة بن هبرية القشريي   ُُ ّ٦١, ٢. 

َالقريش   .َ سعيد بن عمرو=ُ
َالقريش  .ّالوهابعبد السالم بن عبد  = ُ
َالقريش  .ّ عبد اهللا بن حممد =ُ
َالقريش  َعثامن بن سعيد بن عمرو= ُ ُ. 
َالقريش  ّ عيل بن حممد=ُ ّ. 
َالقريش   .َعمرو بن حازم= ُ
َالقريش   .ّ حممد بن صالح=ُ
َالقريش  ُحممد بن مروان بن عمر= ُ ّ. 
َالقرظي   .ّ حممد صالح=ُ



 ٥٠١ فهرس األعالم
َالقرظي   .ّ حممد بن القاسم بن شعبان الفقيه=ُ

 .٣٤٧, ٣٠٤, ٣٠٢, ٣٠٣, ٢٦٠, ١٩٥, ١٦٦َريش  ُق
ِ حممد بن برش=ّالقزاز  ّ. 
َحممد بن حممد بن رزيق= ّالقزاز  ُ ّ ّ.  

ّ عيل بن عمر بن حممد =ُالقزويني ُ ّ. 
ُ قرة بن هبرية=ُالقشريي  ّ ُ. 
َالقشريي   .ّ حممد بن عبد الرمحن=ُ

 .ّأمحد بن حممد بن إبراهيم= ّالقصاري 
َالقصباين  .ن يوسف الفضل ب =َ
ِ عبد الكريم بن عيل بن السني =َالقرصي ُّ ّ. 
ّأبو قيص  َ  .ّ إسامعيل بن حممد=ُ

ُأبو قيص العذري   ّ َ ُ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٣. 
ِقيص بن كالب   ّ َ ُ٢٣٤. 

 .٤١١ُقضاعة  
 .ّأمحد بن حممد بن عبد اهللا = ّالقطان
 .ّ احلسن بن عيل=ّالقطان 
 .زرقُاحلسني بن عبد اهللا بن يزيد بن األ= ّالقطان 
 . أبو سهل بن زياد=ّالقطان 
ُحممد بن احلسني=  ّالقطان ّ. 
ُّالقطربيل َ  .عبد اهللا بن سعد = ُ

َالقطواين   . عبد اهللا بن أيب زياد=َ
 .٥٠القعقاع  
 .٤١١َبن أبرهة الكالعي   القعقاع

ُالقعقاع بن عامرة   َ٣٠٨. 
 .٦٥, ٦٤, ٦٣ِأبو قالبة  

َّأبو القلمس الباهيل   َ٣٢٨. 
َّالقن  .٤١ِرسيني  ِ

َالقنطري   .ّ عيل بن داود=َ
َالقنوي   .حممد بن إبراهيم بن أسد= َ

 .٣٧٩, ١٦٠َالقواريري  
 .٢١٨قيس  

 .٣٢قيس بن اخلطيم بن عدي بن عمرو  
ّأم قيس َعاصم بن عمرو بن عوف بن مبذولَ شيبة بنت  =ُ َ. 

َقيس بن أيب صعصعة   َ١٧٩, ١٧٨. 
 .٢٧١َعيالن   بن َقيس

 .٣٧٥ِّبن طيئ   ثَقيس بن الغو
 .١٨َقيس بن خمرمة  

ِقيس بن مسلم البخاري   ُ٥١. 
 .٤٠٩قيس بن اهليثم  

 .بن احلارث ُ زفر=القييس 
 . متيم بن زيد=َالقيني 
 .بن دجلة  حبيش=َالقيني 
 . عبد الرمحن بن قيس=َالقيني 

ّبن عمر بن عبيد بن حممد بن عباس ُتراب= الكاتب  َّ ُ ُ. 
 .ُ صالح بن مرشدعبد اهللا بن= الكاتب 
ُعيل بن أيب احلسني= الكاتب  ّ. 
 .القاسم بن أمحد= الكاتب 
ّحممد بن عيل بن إسحاق= الكاتب  ّ. 

 .٣٥٦ابن كاتب املطريي  
 .٣َأبو كبشة األنامري  
 .٧٥َّأبو كبشة السلويل  

ّكبري أبو أمية   ُ ِ َ٢٨٨. 
 .َ أبو حممود املغريب=ُالكتامي 
 .ّ عيلّمحزة بن حممد بن= ّالكتاين 



٥٠٢ فهرس األعالم
ّالكتاين   .ّ طلحة بن عيل بن الصقر=َ
 .عبد العزيز بن أمحد= ّالكتاين 
ّالكتاين َ عبيد اهللا بن أمحد اهلمذاين =َ ُ.   
ّالكتاين  .ُ عمر بن أمحد =َ

ُكثري بن أيب مجعة   ّ ُ٢٣٠. 
ّكثري عزة   ِّ ُ٢٤٤, ٢٣٨. 

 .٢٧أبو كثري املحاريب  
 .٦٣َكثري بن هشام  
 .١٠٨َكثري بن وليد  

 . احلسن بن أمحد بن حبيب=ِلكرماين ا
َأبو كريب   ُ٣٧١, ١٨٠, ١٥٣, ١٤٥. 

َكريب بن أبرهة   ُ٩١, ٨٩, ٩٠. 
 .ُإبراهيم بن احلسني= ِالكسائي 

ّأمحد بن احلسني بن حممد= ّالكسار  ُ. 
, ٣٤, ٣٢, ٣١َكعب بـن اخلـزرج بـن عمـرو بـن مالـك بـن األوس  

٣٥. 
 .٢٥كعب بن زهري  

ْكعب بن عجرة   ُ٢٢٥. 
 .٣٥٤بنو كالب  

َأبو كالب بن أيب صعصعة   َ ِ١٧٩, ١٧٨. 
 .ّأمحد بن حممد= َالكالباذي 

 .ّ عبد الوهاب بن احلسن بن الوليد=ِالكاليب 
 .بن أبرهة  القعقاع=َالكالعي 

 .٩٤, ٨٦الكلبي  
 .٣٩٩, ٣١٥, ٩٥ابن الكلبي  

َ حسان بن بحدل =الكلبي َ ّ. 
 . محيد بن حريث=الكلبي 

 . بن صفوان حنظلة=الكلبي 
 .ُ زهري بن منظور=الكلبي 
ُ رشقي بن القطامي=الكلبي  ّ. 
 .ّ عباد بن يزيد=الكلبي 
 .ّ العباس بن هشام=الكلبي 
 .ُعبد اهللا بن أسامة= الكلبي 
 .َ النرض بن حييى بن معرور=الكلبي 

ّأم ّكلثوم بنت أيب بكر الصديق   ُ ِّ ُ١٣١. 
 .٣٧ُكلثوم بن زياد  
َّكميل بن زياد الن َ  .٣٧٦, ٣٠٠َخعي  ُ

 .٤١١كنانة 
 .ّحممد بن إبراهيم = ِالكناين
 .٤١١ِكندة  

 .أمحد بن إبراهيم= ِالكندي 
 . أصبغ بن األشعث=ِالكندي 
 .ّ احلسن بن عيل بن عبد اهللا بن سعيد =ِالكندي
 .َ عمرو بن قيس=ِالكندي 
ّ عون بن حممد=ِالكندي  َ. 
 .يزيد بن هانئ = ِالكندي
 .٦١, ٥٩كهف  

َإسحاق بن عبد اهللا بن إبراهيم بن سلمة= ويف الك َ. 
َ عبيد بن كثري بن عبد الواحد =الكويف ُ. 
ّ والد بن عيل=الكويف  ّ. 

 .١٣١, ٣٦  الكوفيون
 .ُ احلسني بن القاسم=الكوكبي 
 .ّ حممد بن القاسم=الكوكبي 
 .ثابت بن منصور = ِالكييل



 ٥٠٣ فهرس األعالم
 .٢٣٠ُالحق بن احلسني الصدري  

 .٣١١ُالحق بن محيد  
َلؤي بن الغوث ّ  .٣٧٥ِّبن طيئ   ُ

 .٤١١, ٩٢خلم  
   .سعيد بن حييى= اللخمي 
َ عروة بن رويم=اللخمي  ُ ُ. 

َاللصيت بن جشم بن حرملة بن تديان بن نفر   َ ُ َ ُّ٩٣, ٩٢. 
ّملازة بن زبار   َ ِ١٠١. 

ُأمحد بن حممد بن عمر = ُّاللنباين ّ. 
 .عبد اهللا بن هليعة= َابن هليعة 

َأبو خمنف األزديُلوط بن حييى  ِ  ٣١٤, ٣٠٨. 
 .٢٩٢, ٢٨٤, ١٨٦, ١٨٤, ١٥١, ٤٢, ٤١الليث بن سعد  

 .٢٧ُليث بن أيب سليم  
 .١٥٢َليث بن كيسان  

 .بن واقدّعبد اجلبار = الليثي 
 . عبد الرمحن بن واقد=الليثي 

 .أمحد بن عبد الرمحن= ابن أيب ليىل 
 . شيبان بن عبد اهللا =ِّاملؤدب
 .ّ اجلبار بن عبد الصمد عبد =ِّاملؤدب
ّ عيل بن حممد بن الفضل=ِّاملؤدب  ّ. 
 .٢٤٥َّاملؤمل  

 .٣٧٨َّمؤمل بن إسامعيل  
 .٣٢٢, ٢١٧َّمؤمل بن إهاب  

 .٢٠٩َّمؤمل بن الفضل  
َاملؤمل بن هشام اليشكري أبو هشام َّ  ٣٢٥, ٣٢٤. 

 .ُ عمر بن أيب بكر=َّاملؤميل 
 .٤٨, ٤٧, ٤٦, ٤٥, ٤٤)  اخلليفة العبايس (املأمون

َاملؤيد بن عبد اهللا بن عبدوس أبو املفاخر َّ  ٢١٠. 
ُاملاجشون  َ عبد العزيز بن أيب سلمة=ِ َ. 
ّ حممد بن حممد بن حامد =َاملادرائي ّ. 

َمارية ذات القرطني  بنت أرق ُ َ َبن ثعلبة بن عمرو بن جفنة  م ِ َ٢٠٤. 
ّأم مالك   ُ١٣١. 

 .٥٧, ٧٤ بن أنس  مالك
, ٣٦٩, ٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠٣, ٣٠٢, ٣٠٠  خعيمالك بن احلارث الن

٣٧٠. 
 .٣٢مالك بن سواد بن كعب بن اخلزرج  

 .٢٩٢َمالك بن عبد اهللا اخلثعمي  
 .َحييى بن كثري بن حييى = أبو مالك

ِمالك بن خيامر   َ٤. 
َعيل بن حممد بن حبيب= َاملاوردي  ّ ّ. 

ّبنت حجر بن النعامن الغسانية   ّماوية ُّ ُ٣٧٥, ٣٧٤. 
َت عفزر  ّماوية بن َ٤٠٤, ٣٨٤. 

 .١٠٧, ١٠٠ُبن املبارك  ا
 .٤١٩ُاملبارك بن أمحد بن عبد العزيز  

 .٢٦٤ُاملبارك بن سامل  
ّاملبارك بن عبد اجلبار , ٩١, ٦١, ٣٦, ١٨, ١٧, ١٣, ٧   أبو احلـسنيُ

٣٦٤, ٣٤٨, ٣٠٩, ٢٨٧, ١٩٠, ١٨٦, ١٤١, ١٢٨, ١٠٣. 
َمبارك بن فضالة   ُ٣٤٥, ٣٤٢. 

ِّلعباس املربدأبو ا = ِّاملربد ّ. 
ِّم مبرش  ُأ ُ ّ١٣١. 

 .٤٢٠, ٤١٨ِّمبرش بن إسامعيل  
 .٣٩٧ّاملتلمس  

 .١٥٨, ١٣١ِّأبو املتوكل الناجي  
َّحممد بن املثنى = َّابن املثنى ُ ّ. 
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ُاملثنى بن سعيد اجلعفي   َّ٢٤٤. 

 .١٠٠َّاملثنى بن الصباح  
 .٢٩٢, ٢٩٠, ٢٨٧, ٢٨٥, ٢٧ُجماهد  

َجماهد بن بلعاء الع َ  .٣٢٧نربي  ُ
 .٣٥١, ٢٨٣, ١٣١ُجماهد بن جرب  

َأم املجتبى العلوية  َ َ ُ ّ  .فاطمة بنت نارص= ُ
َأم املجتبى ُ ّ  . فاطمة بنت نارص =ُ
َأبو جملز   ِ٣١٢. 

ُجمري الكتامي   ُ٣٦٠. 
ِحمارب بن دثار   ُ١٣٣, ١٣١. 

ِاملحاريب   . بن عبد اهللا جابر=ُ
 . سامل بن عبد اهللا=ُاملحاريب 
 .ليامن بن حبيبُ س=ُاملحاريب 
 . حممد بن جابر=ُاملحاريب 

َّ أسعد بن عيل بن املوفق بن زياد =َأبو املحاسن ُ ّ. 
َ عبد الرزاق بن حممد بن أيب نرص الطبيس =َأبو املحاسن َّ ّ ّ. 
ّمسعود بن حممد بن غانم الغانمي الواعظ= َأبو املحاسن  َ. 

 .٤٩حمربة 
َحمرر بن أيب هريرة َُّ ُ  ٤٠٦, ٣٦٣. 

ْاملحر ُحممد بن عمر الطائي= ي َ ّ.  
ّاملحسن بن أيب منصور بن املحسن أبو الفضل ّ  ١٣٢. 

 .٣٦٩حمفوظ بن علقمة  
, ٧٤, ٧١, ٦٨, ٦٣, ٦٢, ٦٠, ٥٩, ٥٧, ٥٥, ٥٠, ٣٧  ^حممـــد 

٩٣, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٥ ,
١٢٧, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠, ١٠١ ,
١٤٣, ١٤١, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٣, ١٣٢, ١٣٠, ١٢٩ ,
١٥٣, ١٥٢, ١٥١, ١٤٩, ١٤٨, ١٤٧, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٤ ,

١٦٢, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤ ,
١٧٩, ١٧٨, ١٧١, ١٧٠, ١٦٩, ١٦٧, ١٦٥, ١٦٤, ١٦٣ ,
١٩١, ١٩٠, ١٨٧, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٨٠ ,
٢١٦, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٥, ٢٠٤, ٢٠٠, ١٩٩, ١٩٧ ,
٢٦٩, ٢٦٧, ٢٦٦, ٢٥٩, ٢٣٠, ٢٢٩, ٢٢٥, ٢٢٤, ٢١٨ ,
٢٨٨, ٢٨٧, ٢٨٤, ٢٨٣, ٢٨٢, ٢٨١, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٣ ,
٣٠٩, ٣٠٨, ٣٠٧, ٣٠٦, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٩٨, ٢٩٥, ٢٩٠ ,
٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦, ٣٢٥, ٣٢١, ٣١٣, ٣١٢, ٣١١, ٣١٠ ,
٣٤٧, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩ ,
٣٧٨, ٣٧٧, ٣٧٦, ٣٦٧, ٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٤٨ ,
٤١٧, ٤١٥, ٤١٣, ٣٨٣, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩. 

 .١٩٧ّحممد بن إبراهيم  
َحممد بن إبراهيم بن أسد القنوي أبو بكر َ  ٢٠٠. 

 .٣٤٨  ّحممد بن إبراهيم التميمي أبو حكيم
 .١٤٤ّحممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد امللك بن مروان  

ُديبيل  ّحممد بن إبراهيم بن عبد اهللا ال َّ١٤٩. 
 .٢٧٦ّحممد بن إبراهيم بن العالء  

ِحممد بن إبراهيم الكناين األصبهاين أبو عبد اهللا ّ  ٨. 
ُحممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اجلرجاين أبو غالب ّ ّ  ٢٧. 

 .١١١ّحممد بن  إبراهيم بن حممد بن أيمن  
ّحممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا األسدي أبو احلسن ّ  ١٥. 

ّحممد بن إبراهيم بن حممد أبو الفتح ّ  ١٠٦. 
َحممد بن إبراهيم بن مروان   ّ٢٩٧, ٢٧٣, ٦٧. 

 .١٦٩  ُحممد بن إبراهيم املقرئ أبو بكر
َّحممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر ُ  ٤١٢. 

َحممد بن إبراهيم بن مهدي   ّ٣١٨. 
 .٣٨٤, ٢٩٤, ٢٩٣, ٢٨٦, ٢٥٢, ١٣٩ّحممد بن أمحد  
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ُحممد بن أمحد بن اآلبنويس َ , ٨٧, ٧٠, ٦٩, ٥٤, ١٧, ٧ أبو احلسني  ّ

٣٥٤, ٢٨٧, ٢٧٣, ١٩١, ١٨٢, ١٧٩, ١٧٥, ١٠٤, ٩٤, ٩١ ,
٤١٩, ٣٦٤. 

ّحممد بن أمحد بن إبراهيم العسال احلافظ  .٦٨   أبو أمحدّ
ــن إســحاق ــن أمحــد ب ــو احلــسنيّحممــد ب , ١٨٨, ١٣٥, ٧٨, ١٩   أب

٣٧٥, ٣٤٦, ٢٩٣. 
 .٣٦٤  محد أبو بكرّحممد بن أ

 .٢٦٦, ٢٥٣ّحممد بن أمحد بن جعفر األهوازي  
َحممد بن أمحد بن أيب جعفر الطبيس أبو الفضل َّ ّ  ١٥٢. 

َحممد بن أمحد بن اجلنيد اخلطيب أبو بكر ُ ّ  ٢١٠. 
 .٢١٠  ّحممد بن أمحد بن أيب احلسن العارف أبو الفضل

ّحممد بن أمحد بن احلسن أبو عيل ّ  ١٣٩, ١١٥, ٩٤. 
 .١٦٤  ّحممد بن أمحد بن احلسن أبو الفضل

َحممد بن أمحد بن احلسني بن قريش أبو غالب ُ ُّ  ٣٠٧, ٩. 
ِحممد بن أمحد احلكيمي   َ٣٢٣, ٣٢٢, ٢٤. 

ّحممد بن أمحد بن محاد   ّ٣٧٣, ٢٦٨, ١١٥, ٤٢, ٦. 
 .٣٣٧, ٣١٠, ٣٠١, ٨٥, ١٠  ّحممد بن أمحد الرازي أبو عبد اهللا

ُّحممد بن أمحد الزهري ّ  ٤١٣, ٤١٢. 
 .٣٣٧, ٣١٠, ٣٠١  ّحممد بن أمحد السعدي
ُحممد بن أمحد بن سليامن  .١٧٦, ١٣٩, ١٠٢   أبو النرصّ

ُحممد بن أمحد بن سليامن اخلزاعي ُ ّ  ٩٦. 
 .١٩٦, ١٩٠, ٨٢  ّحممد بن أمحد أبو صادق

ُّحممد بن أمحد بن عبد اهللا الذهيل أبو الطاهر   ّ٨٥, ١٠. 
َ النقوي أبو عبد اهللاّحممد بن أمحد بن عبد اهللا َّ  ١٠٢. 

ّحممد بن أمحد بن عبيد بن فياض أبو سعيد َ ُ ّ  ٢٢٣. 
ُحممد بن أمحد بن عبيد اهللا بن دحروج أبو بكر ُ ّ  ١٦٥. 

ُحممد بن أمحد بن عثامن الشاهد أبو بكر   ّ٢١٥, ٢٤. 

ِّحممد بن أمحد بن عيل السمسار أبو بكر   ّّ٣٠٧, ١٦٣, ٢٧. 
 .١٦٣  أبو منصورّحممد بن أمحد بن عيل 

َحممد بن أمحد بن عمرو األمحيس   َ ّ٣١٠. 
 .١٧٦  ّحممد بن أمحد بن عيسى أبو الفضل

ّحممد بن أمحد بن القصاري أبو عبد اهللا ّ  ٣٧٧. 
ُحممد بن أمحد بن حممد بن محدويه الطويس أبو بكر ْ َ َ ّ  ٢١٠. 

ُحممد بن أمحد بن حممد بن سليامن   ّ ّ١٢. 
ّحممد بن أمحد بن حممد   .٣٧٣, ١٠٢, ٦٦  بن أيب الصقر أبو طاهرّ

ّحممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو اخلري  .١١١)  َررا (ّ
َّحممد بن أمحد املقدمي ُ ّ  ٣٧٦, ١٤٠. 

ُحممد بن أمحد امللطي أبو احلسني  َّ َ  ٢٠٠. 
 .٢١٨  ّحممد بن أمحد بن هارون بن اجلندي أبو نرص

 .٢٠٠  ّحممد بن أمحد الواسطي أبو بكر
ّحممد بن أمحد الوراق   ّ٣٥٩. 

ّحممد بن أمحد بن حييى بن عبد اهللا العطيش أبو عيل َ ّ  ١٩٧. 
 .٢٥٧ّحممد بن أيب األزهر  

 .٦٤ّحممد بن إسحاق  
 .١٧٧ّحممد بن إسحاق البرصي  

 .١٠٧ّحممد بن إسحاق الثقفي  
َحممد بن إسحاق بن خزيمة ُ  .٤١٣, ٤١٢ أبو بكر  ّ
ّحممد بن إسحاق الرساج  .٤٢٢, ٣٢٣  بو العباس أّ

َّحممد بن إسحاق الصغاين   ّ٤١٨. 
ــد اهللا   ــو عب ــن إســحاق أب , ١١٠, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٣, ١٠٠ّحممــد ب

٤٠٩, ٣٣٨, ٣٠٦, ١٤٦, ١٤٣, ١٣٩, ١٣٧, ١٢٨, ١١١. 
 .٤ّحممد بن أسد  

ــد اهللاّحممــد بــن إســامعيل ــو عب , ٢٩, ١٨, ١٧, ١٣, ٧   البخــاري أب
١٠٣, ١٠٢, ٩١, ٨٠, ٧٠, ٦٩, ٦٤, ٦١, ٥١, ٣٩, ٣٨, ٣٦ ,
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١٧١, ١٤١, ١٢٩, ١٢٨, ١٢٧, ١١٦, ١١١, ١٠٩, ١٠٨ ,
٢٩٦, ٢٩٥, ٢٨٩, ٢٨٧, ٢٧٨, ٢٧٤, ٢١٤, ١٩٠, ١٨٦ ,
٤١٨, ٣٦٤, ,٣٤٩, ٣٤٧, ٣٠٩. 

 .٤١٩, ١١  أبو بكر ّحممد بن إسامعيل
 .٢٦٣, ٢٣٦, ٢٢, ٢١ّحممد بن إسامعيل بن جعفر  
ُحممد بن إسامعيل بن سمرة   ّ٤١٤. 

 .٤٢١, ٧٠   أبو عبد اهللاإسامعيل الفاريسّحممد بن 
َحممد بن إسامعيل الفضييل أبو الفضل  ُ ّ ١٣٨, ٨٤, ٨٣. 

َحممد بن إسامعيل بن حممد الفاريس أبو املعايل ّ ّ  ١٦٦. 
ِحممد بن إسامعيل بن نباتة الفارقي   ُ ّ٧٢, ٧١. 

 .٢٩٤ّحممد األشعري  
 .ّأبو حممد بن األكفاين= ّأبو حممد األكفاين 

, ٦٥, ٥٥, ٣٩, ٣٨, ١٦, ١٤, ١٢, ٩, ٧, ٣ّحممد بن األكفـاين  أبو 
١٣٤, ١١٦, ١١٤, ١١٣, ١١٢, ١٠٨, ١٠٥, ٩١, ٦٩, ٦٧ ,
٢٢٦, ٢١٩, ٢١٠, ٢٠٣, ٢٠١, ١٩٩, ١٩٨, ١٨٧, ١٦٧ ,
٣٦٤, ٣٦٠, ٣٢٠, ٣١٩, ٢٩٥, ٢٩٤, ٢٩١, ٢٧٤, ٢٧٣. 

  .٢٦٦  ّحممد البجيل أبو احلسني

َحممد بن بركة احللبي   ّ١٩٧. 
 .٨٦ّ بن بشار  ّحممد

ّحممد بن برش القزاز   ِ ّ١٠٨. 
ّحممد بن بكار بن بالل   ّ١٩٨. 
 .١١٥, ٨١ّأبو حممد بكر بن أمحد  

 .٢٩٣, ١٧٤, ١١٦, ٨٨, ٦, ٣ّأبو حممد التميمي  
 .٣٥ّحممد بن ثابت بن قيس  
 .٤١٦ُحممد بن جابر  املحاريب  
َحممد بن جرير الطربي   ّ٣٣١, ٣٢٩, ٣٠٠. 

 .َاخلرائطي ّحممد بن جعفر= ّحممد بن جعفر 

, ٢٥١, ٢٤٤, ١٨٤, ٨٦, ٢٤ أبــو بكــر  َاخلرائطــي ّحممــد بــن جعفــر
٤٠٦, ٤٠١, ٣٩٥, ٣٨٤, ٣٧٩, ٣٤١, ٢٦٧. 

ّحممد بن جعفر الزراد   ّ٥٤. 
 .١٤٥  ّحممد بن جعفر الطربي أبو بكر

 .٢١٥ّحممد بن جعفر العسكري  
 .٢٤   أبو بكربن حممدّحممد بن جعفر 
ّ بن حممد بن مالس  ّحممد بن جعفر َ ّ٢٩٦, ١٩٨, ٦. 

ّجعفر بن حممد بن نصري اخلواص= ّأبو حممد  َ ُ ّ. 
ْحممد بن جعفر النحوي   ّ٣٣١. 
ْحممد بن جعفر الوركاين   َّ١٣٠. 

 .٣٥٤, ٣٥٣ّحممد بن اجلهم  
ـــو حممـــد اجلـــوهري   , ١٠٣, ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٦٠, ٥٩, ٣٤, ١٩, ٤ّأب

١٨٩, ١٧٨, ١٧٥, ١٧٠, ١٦٧, ١٥٣, ١٣٧, ١٢٦, ١٢٤, ١٢٠ ,
٣٤٧, ٣٤٦, ٣٠٨, ٣٠٤, ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٥٠, ٢٣١, ١٩٧ ,
٤٢١, ٤٠٩, ٣٨٢, ٣٧٦٣٨١, ٣٦٣. 

, ١٩٠, ٩١, ٦٩, ٦٥, ٦١, ٥٢, ٢٩, ١٧, ٦ّأبو حممـد بـن أيب حـاتم  
٤٢٠, ٤١٧, ٣٧٤, ٣٧٢, ٣٦٥, ٣٤٧, ٢٧٩, ٢٧٤. 

 .٤١٥  ّحممد بن احلارث بن أبيض أبو بكر
 .٢٦٩ّأبو حممد بن حامد  

ُد بن حبان البستي أبو حاتمّحمم ّ ِ  ٤١٥, ٢٨٠. 
 .٤١٨, ٢٩٧َحممد بن حرب  

َحممد بن حرب األبرش   ّ٤٢٠, ٢٩٤. 
ُحممد بن حرب احللواين   َّ٢٣٠. 

َّحممد بن حرب أبو عبد اهللا النشائي   ّ١٨٨. 
ّحممد بن حسان األزرق   ّ١٦٥, ١٢, ١١. 

ُحممد بن احلسن بن أمحد أبو احلسني ّ  ٢٩٣, ٧٨. 
 .٢٩٦, ٨٠, ٥١, ٣٨ن احلسن األصبهاين  ّحممد ب
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 .احلسن بن أيب بكر= ّأبو حممد 
 .ِّاحلسن بن أيب بكر بن أيب الرضا= ّأبو حممد 
َ احلسن بن احلسني بن منصور =ّأبو حممد ُ. 

ّحممد بن احلسن اخلبازي الطربي أبو بكر ّ  ٢٣. 
َحممد بن احلسن بن دريد  .٣٢٧, ٢٦٠, ١١٨   أبو بكرُّ

 .الربيع األنامطياحلسن بن = ّأبو حممد 
َحممد بن احلسن بن شهريار أبو بكر ّ  ١٧٥. 

 .احلسن بن عيل= ّأبو حممد 
 .ُاحلسن بن عيسى بن املقتدر= ّأبو حممد 

, ٦٩, ٦٤, ٦١, ٦٠, ١٩, ١٨, ١٣, ٧, ١حممد بن احلسن أبو غالـب  
٢٠٣, ١٩٢, ١٩٠, ١٦٧, ١٤١, ١٣٥, ١٢٨, ١١٥, ١٠٣, ٩١ ,
٣٤٧, ٣٤٦, ٣٠٩, ٣٠١, ٢٩٤, ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٧٨, ٢٧٤, ٢١٤ ,
٤١٠, ٣٧٥, ٣٦٧, ٣٦٧, ٣٦٤. 

ُاحلسن بن حممد بن أمحد بن يوسف بن يوه= ّأبو حممد  ّ. 
َ احلسن بن حممد بن حكيم =ّأبو حممد ّ. 

ّحممد بن احلسن بن حممد بن الفضل بن املأمون أبو الفضل ّ  ٢٥٤. 
ّحممد بن احلسن بن حممد  .٩٢, ٧ أبو نرص  ّ

 .٣٩١, ١٧٥, ١١٢, ١٠٥, ٣ُحلسني  ّحممد بن ا
ُحممد بن احلسني أبو بكر ّ  ٤٩. 

ُحممد بن احلسني األنامطي   ّ٤١٨. 
ُحممد بن احلسني البسطامي أبو عمر ِ ُ ّ  ٣٤٤. 

َحممد بن احلسني البندجاين أبو عبد اهللا َ ُ ّ  ٢١١. 
ُحممد بن احلسني بن حفص   ّ١٥٣. 

َحممد بن احلسني بن داود العلوي أبو احلس َ ُ ُ  .١٨  نّ
ُحممد بن احلسني الزعفراين   ّ١٢٨, ٨٧, ٥٤. 

ُحممد بن احلسني بن أيب عالثة أبو سعد ُ ّ  ١٥٧. 
ُحممد بن احلسني  .٢٤٩, ٢٣٥  ّأبو عيل ّ

ُحممد بن احلسني بن الفضل   ّ١٣٤. 
َحممد بن احلسني بن قتيبة العسقالين   ُ ُ ّ٢١٨. 

ُحممد بن احلسني   .٤١٢  أبو بكر ّالقطانّ
ُحممد بن احل  .٢٨٨ّسني النقاش  ّ

ُحممد بن احلسني بن يوسف األصبهاين الصنعاين أبو عبد اهللا ّ  ١٠٢. 
َحممد بن حفص بن حممد بن يزيد اجلويني   ُ ّ ّ٣٩٩. 

َّحممد بن احلكم الشيباين   ّ٤٠٠. 
 .ّمحزة بن العباس= ّأبو حممد 

ّحممد بن محزة بن حممد احلراين أبو عبد اهللا ّ َّ  ٢٢٤. 
ُحممد بن محو َ ُد بن عمر القايض أبو احلسنيّ ُ  ٣٦١.  

َحممد بن محري   ّْ ِ٣١, ٢٧. 
ّأبو حممد بن حيان   َ ّ١٩٧. 

ِحممد بن خالد بن خداش   ّ٣٨٣, ٣٨٢, ٣٢٤. 
ُحممد بن خروف أبو بكر َّ  ٣٥٨. 

َحممد بن خريم  .٣٧٣, ٢٢٥, ٢١٣, ٥٧ أبو بكر  ُّ
ّحممد بن خالد الباهيل   ّ٩. 

ّأبو حممد اخلالل   ّ١٩٧, ١٢١. 
 .٢٥٠ّحممد بن خلف  

ُحممد بن خلف بن املرزبان أبو بكر َ ّ  ٣٩٠. 
َّحممد بن داود بن سليامن النيسابوري ُ  .٣٩٩, ٢٤٩   أبو بكرّ

 .١٠٢ّحممد بن راشد  
َبن راشد بن عمرو احلبطي   ّحممد َ َ٢٣٠. 

َحممد بن راشد املكحويل   ّ١٩٧. 
ِحممد بن رزق اهللا بن عبد اهللا أبو بكر  )  ُرو األسود املقرئَابن أيب عم(ّ

٣٢٥. 
ُحممد بن رمح   ّ١٥١. 
ّحممد بن زبان   ّ١٨٦, ١٨٥. 



٥٠٨ فهرس األعالم
ْأبو حممد بن زبر   َ ّ٢٣. 

ِّحممد بن الزبرقان   ّ١٠١. 
ّحممد بن زكريا بن احلسن األديب أبو منصور ّ  ٢٧. 

َحممد بن زكريا الغاليب   ّ ّ٢٦٤. 
ُحممد بن زنبور   ّ١٨٥. 

 ١٨١, ٨٧, ٢٨حممد بن زياد  
 .٢٩٩, ٩٦السائب  ّحممد بن 

, ١٢٩, ١٢٦, ١٠٣, ١٠٣, ٧٩, ٧٨, ٣٤, ١٩, ١ّحممــد بــن ســعد  
١٧٨, ١٧٣, ١٧٢, ١٦٩, ١٦٨, ١٤٧, ١٤٣, ١٤٢, ١٣٦ ,
٣٧٦, ٣٦٣, ٣٤٧, ٣٠٨, ٣٠٦, ٣٠٤, ٢٨٦, ٢٠٤, ١٨٩ ,
٤٢١, ٤٠٩. 

 .٢٩١, ١٩٤حممد بن سعيد  
ّحممد بن سعيد بن مسعود املري  .٢٢٣  أبو حييى ُّ

ُحممد بن سالم اجل  .٣٨٣, ٢٤٦, ٢٣٨َمحي  ّ
َحممد بن سلطان بن حممد الغنوي أبو املكارم َ ّ ُ ّ  ١٣٠. 

ّحممد بن سلمة احلراين   َ َ َّ٤٢٠, ٤١٨. 
َحممد بن سلمة الطائفي   َ ّ٣٤٣, ٣٤٢. 

َأبــو حممــد الــسلمي   ُّ٩٥, ٩٣, ٨٨, ٧٠, ٦٣, ٦٢, ٥٥, ١٤, ٦, ٣ ,
٢٠٠, ١٩٨, ١٩٢, ١٩١, ١٨٢, ١٨١, ١٧٧, ١٧٤, ١١٦ ,
٢٩٣, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٨١, ٢٨٠, ٢٣٤, ٢٣٠, ٢٠١ ,
٣٥٥, ٣٤٩, ٣٣٤, ٣٢٦, ٣٢٠, ٣١٩, ٢٩٩, ٢٩٧, ٢٩٦. 

 .١٣٣  ّحممد بن سليامن
َحممد بن سليامن الربعي ُ  .٤١٥, ٣٢٦, ٢٨١, ٢١٨  أبو بكر ّ

, ٥١, ٣٨, ٣٦, ٢٩, ١٨, ١٧, ١٣, ٧ّحممـد بـن سـهل أبـو احلـسن  
٢١٤, ١٩٠, ١٨٦, ١٤١, ١٢٨, ١٠٣, ٩١, ٨٠, ٦٩, ٦٤, ٦١ ,
٣٦٤, ٣٤٧, ٣٠٩, ٢٩٦, ٢٨٧, ٢٧٨, ٢٧٤. 

َّسهل بن عثامن بن سعيد السلمي= أبو حممد  ُ. 

ِّأبو حممد السيدي َّ ّ  ١٨٨, ٧٤. 
ِحممد بن سريين   ّ٢٨, ٢٧, ٣. 
َحممد بن شادل   ّ٢٨٨, ٢٣. 

ُحممد بن شجاع أبو بكر ّ  ٤٠٢, ١٩٣, ١٧٣, ١٣٦, ١٢٦, ٧٨. 
ُحممد بن شجاع الثلجي   ّ١٥٥. 

 .١٤٤, ١٠٠, ١٠, ٥ُد بن شعيب  ّحمم
 .١٠٠ّحممد بن شهاب  

َحممد بن شيبة بن الوليد أبو عبد اهللا ّ  ٢٢٣. 
ِحممد بن صالح بن دينار   ّ٣٤, ٣٣. 
َحممد بن صالح القريش   ُّ٤٠٣. 

َحممد صالح القرظي   ُّ١٩٤. 
َحممد بن صالح املهري   ّ٢٣٠. 
ّحممد بن صالح النظام   ّ٢٠١. 

ِحممد الرصيفيني  ِ َّ ٣٨١, ١٨٦, ٧٦, ٥٩, ٥. 
 .٢٦٩ّأبو حممد بن أيب الصيف  

ّحممد بن الضحاك   ّ٣٠٢. 
 .٢٩٧, ٢٩٠, ١٢٩  ّحممد بن طاهر أبو الفضل

َحممد بن طاهر املقديس   ّ١٧٣, ١٤٠, ١١٦. 
ـــاوس   ـــن ط ـــد ب ـــو حمم ُأب ّ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٠٠, ١٦٢, ١٣٢, ١٢٤ ,

٣٢٥. 
 . بن عبد السالمطلحة بن أيب غالب= ّأبو حممد 

ُد بن ظفر بن عمر بن حفص  ّحمم َ٣٢١. 
 .٣٢٠, ٣١٩, ٣٠٣, ٢٩١, ٢٠٣, ١٤٤, ٤١ّحممد بن عائذ  

ّحممد بن عباد بن جعفر   ّ١٣١. 
ّحممد بن عباد املكي   ّ١٧١. 

ّحممد بن عباد بن موسى   ّ١٨١. 
ّحممد بن العباس   ّ٢٠٤, ١٥٥, ١٤٧, ١. 
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ّحممد بن العباس  أبو بكر ّ  ٤٢٠, ١٠٤. 

ِ احلسن الغساين اخلشاب أبو النمرّحممد بن العباس بن ّ ّ  ٤١٥. 
َحممد بن العباس بن الدرفس أبو عبد الرمحن ِّّ ّ  ٢٢٣. 

ّحممد بن العباس الفقيه   .٢٥٩  )ْابن النحوي(ّ
ّحممد بن العباس اليزيدي   ّ٣٨٤. 

ــد بــن عبــد البــاقي أبــو بكــر , ١٥٣, ١٢٢, ٧٨,  ٧٧, ٥٩, ١  ّحمم
٤١٩, ٣٠٨, ٣٠٤, ٢٠٤, ١٧٨, ١٥٥. 

َعبد اجلبار بن حممد بن أمحد البيهقي= ّحممد أبو  ّّ. 
َعبد الرمحن بن أمحد بن أيب رشيح= ّأبو حممد  ُ. 
َعبد الرمحن بن أمحد بن صابر السلمي= ّأبو حممد  ُّ. 

 .٢١٠  ّحممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصويف أبو الفتح
َحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان   ّ١٣١. 

 .بن أيب احلسن الداراين عبد الرمحن  =ّأبو حممد
ُّعبد الرمحن بن محد بن احلسن بن عبد الرمحن الدوين= ّأبو حممد  ْ َ. 

ِّحممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة أبو الرجال ُّ  ٢٢٥. 
َحممد بن عبد الرمحن السلمي   َّ ّ٢٦٤. 

 .٣٢٣, ٣٢٢حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي  
 .عبد الرمحن بن صابر= ّأبو حممد 

 .٧١  ّحممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلارث أبو الفضل
 .ُعبد الرمحن بن عثامن= ّأبو حممد 

 .٤١٥ّحممد بن عبد الرمحن بن الفضل  
َحممد بن عبد الرمحن القشريي   ُ ّ١٠١. 

 .ُعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه= ّأبو حممد 
ِّحممد بن عبد الرمحن املخلص   ُ ّ٢٣٢, ١٥٧. 

 .ِعبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش= ّأبو حممد 
َحممد بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن عبيد بن سعدان أبـو عبـد اهللا ُ ّ  

٢٢٥. 

 .عبد العزيز بن أمحد= ّأبو حممد 
 . عبد العزيز بن أيب طاهر=ّأبو حممد 
 .َ عبد الكريم بن محزة=ّأبو حممد 

 .٢٠٤ّ حممد بن عبد اهللا  
, ١٤٥, ١٢٧, ٦٨, ٥١ِعبد اهللا بن أمحد بن ريـذة أبـو بكـر  ّحممد بن 

٣١٩, ٢٨٤, ١٨٠, ١٧١. 
 .٤٠٣  ّحممد بن عبد اهللا األزدي أبو جعفر

 .ُبن إسحاق بن إبراهيم اخلراساينعبد اهللا = ّأبو حممد 
ِحممد بن عبد اهللا بن أسيد   َ ّ١٥٢. 

 .ُّ عبد اهللا بن أيوب =ّو حممدأب
 .٣١٢دي  ّحممد بن عبد اهللا البغدا

ّحممد بن عبد اهللا اجلراحي أبو بكر َ ّ  ١٦٦. 
 .٣٢١, ١٢٥   أبو احلسنيّحممد بن عبد اهللا احلافظ

ِّهللا بن حامد بن حممد املذكرعبد ا= ّأبو حممد  ُ ّ. 
ُحممد بن عبد اهللا بن احلسني   .٤١٩  )ابن أخي ميمي(ّ

ّحممد بن عبد اهللا بن احلسني الدقاق   ُ ّ١٦٥. 
َ احلرضمي  ّحممد بن عبد اهللا َ٣٧٠, ١٨٠, ١٤٥, ١٢٧. 

َحممد بن عبد اهللا بن محدون   ّ١٠٤. 
ُحممد بن عبد اهللا بن أيب دجانة أبو زرعة ُ ّ  ٢١٧, ١٥٤. 

ُّعبد اهللا بن سعد القطربيل= ّأبو حممد  َ ْ ُ. 
ُحممد بن عبد اهللا بن سليامن   ّ٣٠٦, ١٧٤, ٨٩. 

 .٣٢٢ّحممد بن عبد اهللا الشافعي  
 .٢٦٣َ بن شبيب  ّحممد بن عبد اهللا

 .ُد اهللا بن صالح بن مرشد الكاتبعب= ّأبو حممد 
 .١٣١  ّحممد بن عبد اهللا العامري أبو بكر

َحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم   َ ّ٤١٤. 
 .بد الرمحن عبد اهللا بن ع =ّأبو حممد
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َحممد بن عبد اهللا العبدي   ّ٣٠٠. 
ّحممد بن عبد اهللا بن عتاب  .٣٢٠, ٣١٩, ١٤٧, ١٣٤   أبو بكرّ

 .١٠١ُاهللا بن عالثة   ّحممد بن عبد
ُعبد اهللا بن عيل بن اآلبنويس= ّأبو حممد  َ ّ. 
 .ّعبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا= ّأبو حممد 
 .ّعبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي= ّأبو حممد 

َّحممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا الشيباين   ّ ّ ّ٣٩٨. 
ّمــود بــن حممـد بــن أمحــد بـن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بـن حم= ّأبـو حممــد 

 .احلسن
َحممد بن عبد اهللا بن املهاجر الشعيثي   ُّ ُ ّ٣. 
َحممد بن عبد اهللا بن وردان أبو عمرو َ ّ  ٢٢٤. 

 .عبد اهللا بن يوسف األصبهاين= ّأبو حممد 
 .٣٧٦  ُحممد بن عبد اهللا بن يوسف العامين أبو بكر

 .١٢٥  رّحممد بن عبد امللك بن احلسن أبو جعف
َّحممد بن عبد امللك الدقيقي   ّ١٣٣. 

ُحممد بن عبد امللك بن زنجويه   َ ّ٣٢٤. 
 .٣٤١ّحممد بن عبد امللك الواسطي  
ُحممد بن عبد الواحد أبو عمر ّ  ٣٥٤. 

ّحممد بن عبد الوهاب   ّ٣٩٥. 
ِحممد بن عبيد بن أمحد بن عبيد الصفار احلميص أبو بكر ّ َّ َ َُ ُ ّ  ٢٢٣. 

ّ السكرييد اهللا بن عبد الرمحنُعب= ّأبو حممد  ُّ. 
َحممد بن عبيد اهللا بن أيب عمرو   ُ ّ١١٦. 

ّحممد بن عبيد اهللا بن حممد الرصام أبو الفضل ّ َّ ُ  ٣٤٤. 
ُحممد بن عبيد اهللا بن نرص بن الزاغوين أبو بكر ّ  ٢٥٩. 

ُأبو حممد بن أيب عثامن   ّ٣٩٩. 
َحممد بن عـثامن بـن أيب شـيبة ُ , ٢٩٢, ٢٠٦, ١٣٩, ١١٥ أبـو جعفـر  ّ

٢٩٤. 

َحممد بن عثامن بن أيب صفوان الثقفي   َّ َ ّ١٦٤. 
ُحممد بن عثامن الطائي ّ  ٤٠٢, ١٩٠. 

ُحممد بن عثامن بن كرامة   ّ٢٧٣. 
 .٥٠ّحممد بن عجالن  

 .٩٠, ٣٨ّحممد بن عقيل  
ّحممد بن عيل بن أمحد أبو عبد اهللا ّ  ٣٠١, ٢٩٤, ١٠٦, ١. 

ّحممد بن عيل بن إسحاق الكاتب أب  .٩٥  و منصورّ
ّحممد بن عيل أبو بكر ّ  ١٣٩. 

 .٤١٠, ١٣١  ّحممد بن عيل أبو جعفر
 .٣١١, ٣١٠ّحممد بن عيل بن احلسن  

ُحممد بن عيل بن احلسني بن سهل السهلكي أبو الفضل ّّ  ١٣٢. 
َحممد بن عيل بن دحيم الشيباين   ُ ّ ّ٣٠٨. 

ُحممد بن عيل بن دعبل اخلزاعي أبو طالب ِ ِ ّ  ٢٠٦. 
َّن عيل بن السمني  ّحممد ب ّ٣١١. 

ُّحممد بن عيل الصوري   ّ ّ٧٣. 
ّحممد بن عيل بن أيب طالب ابن احلنفية ِ َ َ ّّ  ٢٢. 

ّحممد بن عيل أبو الغنـائم   ّ٣٨, ٣٦, ٢٩, ٢٢, ١٨, ١٧, ١٣, ٧, ٦ ,
١٧٠, ١٤١, ١٣٩, ١٢٨, ١٠٣, ٩١, ٨٠, ٦٩, ٦٤, ٦١, ٥١ ,
٢٨٦, ٢٧٨, ٢٧٤, ٢١٤, ٢١٣, ٢٠٦, ١٩٠, ١٨٦, ١٧٧ ,
٣٦٤, ٣٤٧, ٣١٠, ٣٠٩, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٨٧. 

ّحممد بن عيل بن الفتح احلريب أبو طالب ّ  ٢٩٩. 
ّحممد بن عيل بن حممد اخلياط أبو بكر ّ ّّ  ١٩٥. 

ِّحممد بن عيل بن حممد بن حممد بن النرض الديباجي أبو بكر ّ ّ ّّ  ١٨٨. 
ُحممد بن عيل بن حممد املقرئ أبو بكر ّ ّّ  ٩٦. 

ُحممد بن عمر  . الواقديُبن عمرّحممد  = ّ
 .٢٠٤ُحممد بن عمر األسلمي  

ّحممد بن عمر بن البخرتي الرزاز أبو جعفر َُ َ ّ  ١٣٣. 
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ِحممــد بــن عمــر الطــائي املحــري احلمــيص أبــو خالــد   ْ َ ُ ّ١٦, ١٥, ١٤ ,

١٧. 
ّحممد بن عمر بن عيل بن خلف الوراق  َّ ّ  .١٨٦, ١٥  أبو بكرُ

َّحممد بن عمر بن عيل املقدمي   ُ ّ ُ ّ٨٢. 
ْد بن عمر بن حممد بن سربة التميمي أبو بكر ّحمم َ ّ , ١٣)  ِابن اجلعايب(ُ
١٤. 

ُحممد بـن عمـر , ١٦٨, ١٥٥, ١٤٧, ١٤٣, ١٤٢, ٣٦, ١ الواقـدي  ّ
٢٩٠, ٢٨٦, ٢٠٥, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٣, ١٧٢, ١٧٢, ١٦٩ ,
٣٠١, ٣٠٠. 

ِحممد بن عمرو بن إسحاق بن زبريق   ِ َ ّ٣٦٩. 
َحممد بن عمرو البخرتي   َ َ٦٣. 

 .١٣١َن عمرو بن احلسن بن عيل  ّحممد ب
َحممد بن عمرو بن خالد   ّ٣١٩, ١٤٨, ١٣٤. 

َحممد بن عمرو السميعي   ُّ ّ١٧٢. 
ِّحممد بن عمرو بن املوجه أبو املوجه ُِّ ُ َ  ١٥٢. 

ِحممد بن عمران بن أيب ليىل   ّ١٤٥. 
ُحممد بن عمران بن موسى املرزباين أبو عبيد اهللا ُ َ ِ ّ  ٢٢٧, ٤٦. 

َحممد بن عوف  ّ ٣٦٦, ٢٢٦, ٨١, ١٥. 
َحممد بن عون بن احلسن الوحيدي أبو احلسن ّ  ٢٢٣. 

 .١١٣, ١٠١   ّحممد بن عيسى
َحممد بن غالب بن حرب   ّ٣١٢, ٨٣. 

ّحممد بن غانم بن أمحد بن حممد أبو عبد اهللا ّ  ٣٦٨, ٣٣٨. 
َأبو حممد الفرغاين   ّ٣٠٠. 

َحممد بن فضالة   ّ٢٢٨. 
 .١٤٧  ّحممد بن الفضل أبو عبد اهللا

َحممد بن فليح   ُ ّ٣٢٠, ١٤٧. 
 .٢٨١, ٣٢٦, ٦٧   أبو احلسنّحممد بن الفيض

 .١٠١ّحممد بن القاسم األسدي  
ــاري ــم األنب ــن القاس ــد ب ــرّحمم ــو بك , ٢٥٧, ٢٥٤, ٢٣٥, ١٩٦   أب

٤٠٥, ٤٠٠, ٣٩٩, ٣٩٣, ٢٩٤, ٢٩٣. 
 .١٣ّحممد بن القاسم بن جعفر  

َحممد بن القاسم بن أيب سيف املقديس   ّ٣٢٤. 
َحممد بن القاسم بن شعبان الفقيه القرظي   ُّ٤١٥. 

 .٢٩١ّحممد بن القاسم الكوكبي  
ُحممد بن كامل بن ديسم أبو احلسني َ َّ  ٢٢٧. 

ّأبو حممد الكتاين   َ ّ١٥٤, ١٦. 
 .٣٧ّحممد بن كثري  

 .٣٢٢ّحممد بن أيب كريمة  
َأبو حممد الكالعي   ّ٣٧٣, ٢١٣. 

 .٦٧, ٦٦  ّحممد بن لبيد
 .٧١ِّاملؤدب  ّأبو حممد 

ُحممد بن املبارك الصوري   ّ٢١١. 
َّحممد بن املثنى   ّ٤١٩, ٢٨٧, ١٧٤. 
ّحممد بن حممد   ّ٣٨٠. 

َحممد بن حممد بن أمحد العكربي أبو منصور ّ ُّ  ٣٨٩, ٤٩, ١٣. 
َحممد بن حممد الباغندي ّ ّ  ١٧١, ١٧٠, ١٢٣, ١٢٢, ٦٠. 

َحممد بن حممد بن حامد املادرائي أبو احلسن ّ ّ  ٢٦٩. 
ّحممد بن حممد بن داود بن عيسى   ّ١٠٦. 

َّحممد بن حممد بن رزيق القزاز أبو املظفر ُ ّ َ ُ ّ ّ  ٤١٩. 
ُحممد بن حممد بن سليامن   ّ ّ١٥٣. 

ّحممد بن حممد بن عبد احلميد بن آدم الفزاري أبو عيل َ ّ ّ  ٣٢٥. 
ّحممد بن حممد بن عبد العزيز بن املهدي أبو عيل َ ّ ّ  ٢٥٧. 

ّحممد بن حممد بن   .٥٧  ّعطاف أبو الفضلّ
ِحممد بن حممد بن كرتيال أبو بكر َ ّ  ١٩٥, ٩٦. 
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ُحممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن املهتدي أبو احلسن ّ ّ ّ  ١٢٥. 

ُحممد بن حممد بن حممد أبو احلسني ّ ّ ّ  ١٣٢. 
ُحممد بن حممود بن عمر بن عبد األحد أبو احلسني ُّ  ٣٦١.  

َحممد بن خملد َ  .٣٢٣, ٣٢٢, ١٦٨, ١٣٩   أبو عبد اهللاّ
َحممد بن خمنف   ِ ّ٣١٤. 

ُحممد بن املرزبان   َ ّ٢٣٥. 
َحممد بن مرزوق الزعفراين أبو احلسن ّ  ١٩٧. 

َّحممد بن املرقع   ُ ّ٣٠٤. 
َحممد بن مروان   ّ٢٩٩, ٢٢٥, ١٨٨. 

َحممد بن مروان بن عمر القريش ُّ  .١٩٥, ٩٦  وُأبو عمر ُ
َحممد بن مسعود العجمي   َ٤١٦. 

ِحممد بن مسل ُ  .٣٤٣م  ّ
ِمسل= ّأبو حممد   .ِبن أمحد بن عرانةم ُ

ُّحممد بن مسلم ِالزهري   ُ ّ٣٢٠. 
َّحممد بن مشكان الرسخيس   ُ ّ٣٢٤. 

ِّحممد بن مطرف   ُ ّ١٦٨. 
ّمد بن املظفرحم , ٤١٦, ١٥٣, ١١١, ١٠٧, ٨١, ٦٠, ٣٠   أبـو بكـرّ

٤٢٢. 
ُّحممد بن املعاىف الصوري   َ ُ ّ٢٠٠. 

َحممد بن معمر   َ ّ٣٨٣. 
 .١٧٥, ١١٦, ٩٩ُد بن املغرية  ّحمم

َحممد بن منصور   ّ١٥٣, ٧٩. 
ُحممد بن املنكدر   ّ١٧١, ١٦٧, ١٦٥, ١٦٤, ١٤٠, ١٣١, ١٠٠. 
 .٢٧ّحممد بن مهاجر  

ّحممد املهلبي   ّ٢٦٤. 
ّ الصرييفّحممد بن موسى  .٣٨١, ٣٥٣  أبو سعيد َّ

, ٥١, ٣٨, ٣٦, ٢٩, ١٨, ١٧, ١٣, ٧ ّحممد بن نارص أبو الفضل 

١٢٦, ١٢٥, ١١٨, ١٠٨, ١٠٤, ١٠٣, ٩١, ٨٠, ٧٩, ٦٤, ٦٠ ,
٢١٣, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٦, ١٤١, ١٤٠, ١٣٧, ١٢٩, ١٢٨ ,
٣٧٤, ٣٧٣, ٣٤٨, ٣٤٧, ٣٠٩, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٨٧, ٢٧٨ ,
٤٢٠, ٤٠٢, ٣٩١, ٣٨٦.  

ّأبو حممد بن النحاس ّ  ١٥١, ٤٠. 
ــو حممــد بــن أيب نــص , ١٠٥, ٩٣, ٨٩, ٦٥, ٤١, ١٦, ٧, ٤, ٣ر  ـّأب

٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٠٣, ١٦٧, ١١٤, ١١٢, ١٠٨ ,
٣١٩, ٢٩١. 

َحممد بن أيب نرص  أبو بكر ّ  ٣٥٢. 
ُحممد بن أيب نرص أبو احلسني ّ  ٨٣. 

َحممد بن نرص اهلروي املروزي   ْ َ َّ َ٣٢٤. 
 .٨٦, ٨٥ّحممد بن هارون  

َحممد بن هارون الثقفي   َّ ّ١١٢. 
َحممد بن هارون احلرضمي   َ ّ١٥١. 
َحممد بن هارون بن نرص  .٤١٥  ِّ بن السندي أبو الفتحّ

ّحممد بن هبة اهللا بن إبراهيم بن القطان أبو احلسن ّ  ١٥. 
  .هبة اهللا بن أمحد= ّأبو حممد 

 .٣٤٦, ٢٠٣, ١٠٥, ٣ّحممد بن هبة اهللا أبو بكر  
 .٣٨٢ّحممد بن واقد  
ُحممد بن عمر = ّحممد الواقدي  . الواقديّ

 .٢٩٥حممد بن الوليد  
 .١١١  ُبو هبريةّحممد بن الوليد أ

ّحممد بن حييى بن حبان   َ ّ١٧٢. 
ُّحممد بن حييى الذهيل   ّ٤٢١, ٤١٨. 

 .٢٦١, ٤٤ّحممد بن حييى الصويل أبو بكر  
 .٤٠  ّحممد بن حييى أبو عبد اهللا

َحممد بن حييى القايض أبـو املعـايل ّ  ٢٠٠, ١٩١, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٦٢ ,
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٢٨٨. 

 .٢٥٧ّحممد بن يزيد  
َّحممد بن يزيد الر  .٣١١ّطاب  ّ

ــوب األصــم ــن يعق ــاسّحممــد ب ــو العب , ١٥٠, ١٣٢, ١٠٨, ٧٧   أب
٣٨١ ,٣٥٥ ,٣٥٣, ٣١٣, ٢١١, ١٨٣. 

َحممد بن يوسف اهلروي  .٣٢٢, ٢٠٤, ١٧٤, ٨٩, ٦٠   أبو عبيد اهللاَّ
ّحممد بن يونس العصفري أبو العباس ُُ ّ  ١٦٣, ١٦٢, ١٠٢. 
 .١٦٤ حممود بن أمحد بن احلسن أبو القاسم 

 .١٨٦, ٣٠, ٢٧ّعفر بن حممد  حممود بن ج
 .٣٢٢, ٢٩٥, ٢١٧حممود بن خالد  
َحممود بـن سـميع , ١٧٩, ١٠٤, ٩١, ٧٩, ٦٩, ١٧, ٧  أبـو احلـسن ُ

٣٦٤, ٢٩٥, ٢٨٧, ٢٧٣. 
 .٣٩٠  حممود بن الفضل بن حممود أبو نرص

َحممود بن حممد بن مسلمة   ّ١٤٧. 
ُأبو حممود املغريب الكتامي   َ٣٥٩. 

 .٤١١لزبيدي  ُاملخارق بن احلارث ا
 .١٢٩, ١٢٨املختار  

 .٢١٢  ُاملختار بن عبد احلميد بن املنترص أبو الفتح
َخمرمة بن نوفل   َ٨٨. 

َاملخرمي َأمحد بن حممد بن سلم = َ ّ. 
 . عبد اهللا بن احلارث=املخزومي 
 .ِ عكرمة بن خالد=املخزومي 

ُخملد بن حسني   َ َ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٤. 
َاملخلدي   . احلسن بن أمحد=َ

ِّملخلص ا  .ّ حممد بن عبد الرمحن=ُ
َخمنف بن سليم   ِ٣١٧, ٣١٦, ٣٠٨. 

ُخمنف بن سليامن   َ ِ٣٠٠. 

َأبو خمنف   .ُ لوط بن حييى األزدي=ِ
 .٢٩٣, ٢٥٠, ١٧٥, ١٧٤, ٨٩, ٨٨َاملدائني  
 .ّأمحد بن عيل= َاملدائني 
 .ُ حييى بن احلسن بن احلسني =املدائني
 .١٣١  املدنيون

ِّاملذكر   .ّ بن حامد بن حممد عبد اهللا=ُ
ُ عيل بن سليامن =ُاملرادي ّ. 

 .ّ جعفر بن حممد بن احلارث=َاملراغي 
ّمرة غطفان   ُ٣٢٦. 

ّمرة بن كعب بن اخلزرج   ُ٣٢. 
 .٢٨٩, ٢٨٤, ٢٨٣, ٨٣, ٨٢, ٧٥َمرثد بن عبد اهللا  

 .ِأمحد بن برش = َاملرثدي
ُاملرزباين ِ حممد بن عمران بن موسى =َ ّ. 

 .٨٥  ن القاسم بن عيل أبو صادقُمرشد بن حييى ب
 .٢٩٤ابن مروان  

 .٢٧٤, ٢٧٢َمروان بن جناح  
َمروان بن احلكم   َ٢٤٩, ٢٥. 
 .٥٤ُمروان بن شجاع  

 .٤٢, ٤١, ٣٠ّمروان بن حممد  
 .٢١٨ُمروان بن معاوية  

 .ّ الغساينّحييى بن أيب زكريا= أبو مروان 
ُاملروروزي  َْ   .ُ سعيد بن عثامن التميمي=َ

ْاملر ُوروزي َ  .ِ الفضل بن دينار=َ
َاملروزي  ْ َ حفصويه الكاتب=َ ُ َ. 
َاملروزي  َ خفاف بن منصور النمري=ْ ّ. 
َاملروزي  .عبد اهللا بن أمحد = ْ
َاملروزي  ْ َ حممد بن نرص اهلروي=َ َّ. 
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َاملروزي  ّ نعيم بن محاد=ْ ُ. 
ّاملري  . إسامعيل بن إبراهيم =ُ
ّاملري  َ جنادة بن عمرو بن اجلنيد=ُ ُ َ  . بن عبد الرمحنُ
ّاملري   .ّاحلسن بن عيل بن احلسن= ُ

َمري بن قطري   َ ّ ِّ ِ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٧٨. 
ّاملري   .ّحممد بن سعيد بن مسعود= ُ
ّاملري  ُ مسلم بن عقبة=ُ ُ. 

 .١٠٥َابن أيب مريم  
َاملزين   .ُّ النعامن بن أوس=ُ

ُاملساور اخلراساين   ِ ُ٦٦. 
َّمسدد   ُ٤١٣, ١٤٢, ٧٧. 
َّمسدد ب  .٣٦٦, ٨١  ّن عيل بن عبد اهللاُ

َمسدد بن مرسهد   ْ َ ُ َّ٤١٢. 
 . موسى بن عبد الرمحن=َاملرسوقي 

َمسعر   ِ١٣٣. 
 .٤١٣, ١٨٥أبو مسعود  
 .ّ أمحد بن حممد =أبو مسعود
َ أمحد بن حممد بن عبد اهللا البجيل =أبو مسعود َ ّ. 
 . األصبهاينّعبد الرحيم بن عيل= أبو مسعود 

 .١٤٣  أبو مسعود األنصاري
َمسعود بن حممد بن غانم الغانمي الواعظ أبو املحاسن ّ َ  ١٥٢. 

 .٢٩٠, ١٧٣, ١٤٠, ١٢٩, ١١٦, ٣١مسعود بن نارص  
َمسكني بن بكري   ُ ِ٢٧. 

ِجعفر بن املحرز بن الوليد= ِأبو مسكني  ُ. 
 .١٥٠ِمسكني بن عبد اهللا  

 .١٦١, ١٤٤, ٦٠مسلم  
 .٢١٤ُأبو مسلم  

ِمسل  .٣٦١  ّة أبو حممدِبن أمحد بن عرانم ُ
ّمسلم بن احلجاج   ُ٤٢٠, ٢٩٦, ١٤٠, ١٠٤, ٨٠, ٦٢, ١٣. 

 .٤١٥ُمسلم بن خالد  
َأبو مسلم اخلوالين   ُ٣٦٨. 

 .٢٩١ُمسلم بن زياد  
ّمسلم بن عقبة املري   ُُ ُ٤١٠. 

َأبو مسلم ِالفزاري   ُ١١٠. 
 .٢, ١َمسلمة  

َمسلمة اجلهني   ُ َ٢١٢, ٢١١. 
 .٢٢٠, ١١٨َمسلمة بن عبد امللك  

ُمسلمة بن حمارب   َ١٩٤. 
َّمسلمة بن خملد   ُ َ٤١٠, ١٣٩, ١٣٨. 
ـــــــــــسلمون , ٢٠٧, ٢٠٣, ١٥٤, ١٤٩, ١٤٨, ٥٣, ٥١, ٢, ١  امل

٣٢٠, ٣١٩, ٣١١, ٢٢٠, ٢٢٠. 
ــــــو مــــــسهر   ِأب ُ٢٧٢, ٢٠٦, ١٧٧, ١١٤, ١١٠, ٤٠, ٣٩, ٧, ٦ ,

٢٧٥, ٢٧٤. 
ِمسهر أبو  ّعبد األعىل بن مسهر الغساين= ُ ُِ. 

ِاملسور بن رف َ  .٢٠٤اعة  ِ
َمسور بن عبد امللك   ِ٢٦٣, ١٦٦, ٢٢. 

 .ِّسعيد بن املسيب= ِّابن املسيب 
ّمرشف بن عيل بن اخلرض بن عبد اهللا بن التامر البزار   ّ ُِ َ ّ َّ٤٠٠. 

ّأمحد بن احلسني بن طالب = َاملشغراين ُ. 
 .عبد الرمحن بن حممد =ِاملرصي 
 . عبد اهللا بن عبد الرمحن=ِاملرصي 
َيل بن غنائم بن عمر اخلرقيع= ِاملرصي  ِ ُ َ ّ. 
 .٤١٦, ٣٦٠, ٣٥٩, ٣٥١, ٢٨٧  املرصيون

َأبو مصعب  .ُّ أمحد بن أيب بكر الزهري =ُ
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, ٧٨, ٧٧, ٣٤, ٣٢, ٣١, ٢٦, ٢٣, ٢١, ٢٠ُمــصعب بــن عبــد اهللا  

٣٠٢, ١٧٩, ١٣٥ 
َمصعب بن ماهان   ُ٣٧٩. 

َاملصعبي  .ُعبد اهللا بن احلسني = ُ
ّاملصقيل  .١٥١بن عبد اهللا   َ

ِّاملصييص   .ّإبراهيم بن حممد احللبي= ِ
ِّاملصييص  .بن جناب أمحد = ِ
ِّاملصييص   .ُ احلسن بن إسامعيل بن أيب جمالد=ِ
ِّاملصييص  ّ عيل بن حممد=ِ ّ. 

ُطولون   بن ُمرض بن أمحد ُ٣٥٨. 
 .٣٨٣, ٣٨٢ُأبو مرض الباجي  

ّأبو مرض محاد   َ ُ٣٨٢. 
ّغياث بن أيب سعد بن عيل ا = ِّاملطرز  .ّلرفاءِ

َمطرف بن مازن   ُ٤١٥. 
ِاملطعم بن املقدام   ِ ُ٩٩. 

ُمطلب بن شعيب األزدي   ّ٢٨٤. 
ِاملظاهر بن أسلم   ُ٤١٢. 

ُاملظفر بن أمحد بن إبـراهيم بـن احلـسن بـن برهـان املقـرئ أبـو الفـتح َُّ  
٢٢٨. 

ِّاملظفر بن احلسن بن السبط أبو سعد َّ  ١٤٩, ١٢١. 
ُأبو املظفر القشريي   ّ١٨٧, ١٦١, ١٥٩, ١٤٢, ١٢٣, ٨, ٥. 

َّأبو املظفر  ّمد بن حممد بن رزيق القزازحم= ُ َ ُ ّ ّ. 
 .ّحممود بن جعفر بن حممد= َّأبو املظفر 

 .٢٨٧, ٢٨٦, ٢٨٣, ١٣١, ٤ُمعاذ بن جبل  
ّمعاذ بن حممد األنصاري   ُ٢٠٤. 

ْأبو معاذ النحوي   ُ٣٧٢. 
 .٣٣٩, ٣٣٨ُمعاذ بن هشام  

ّاملعاىف بن زكريا َ , ٣٩٤, ٣٩٣, ٢٦٠, ٢٤٩, ٢٤١, ٢٣٥  ج أبو الفرُ
٤٠٠, ٣٩٨, ٣٩٧. 

ِاملعاىف بن عمران   َ ُ١٠١. 
َّمحد بن عيل بن عيل بن السمني أ =َأبو املعايل ّ. 
 . ثعلب بن جعفر =َأبو املعايل
ِبن محزة بن الشعريي ُاحلسني= َأبو املعايل  َّ َ. 

ِأبو املعايل بن الشعريي  َّ ِبن محزة بن الشعري ُاحلسني= َ َّ   .يَ
ُعبد اهللا بن أمحد  بن حممد احللواين= أبو املعايل  ّ. 
َعبد اهللا بن أمحد املروزي= َأبو املعايل  ْ. 
 .الفضل بن سهل= َأبو املعايل 
ّحممد بن إسامعيل بن حممد الفاريس= َأبو املعايل  ّ. 
 .ّحممد بن حييى القايض= َأبو املعايل 

 .٣٠٧, ٣٠٦, ١٨٧ُأبو معاوية  
َمعاوية بن ج َرول بن ثعل بن عمرو بن الغوثُ َ  .٣٧٥ِّبن طيئ   ْ

َعاوية بن حيدة بن قشري  ُم ُ َ٦٠. 
ُمعاوية بن أيب سفيان   ُ٥١, ٣٦, ٣٥, ٣٣, ٣٢, ٣١, ١٧, ١٦, ١٤ ,

١٩١, ١٨٩, ١٨٢, ١٠٣, ٩٧, ٩٦, ٩٥, ٩٤, ٧٨, ٦٦, ٥٢ ,
٢٩٢, ٢٩١, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٢٧, ١٩٥, ١٩٤, ١٩٣, ١٩٢ ,
٣٦٧, ٣٦٥, ٣٦٢, ٣٥٤, ٣٥٣, ٣٥٢, ٣٣٦, ٣٠١, ٢٩٨ ,
٤١٠, ٤٠٨, ٣٧١, ٣٧٠, ٣٦٨. 

 .١١٥, ٦ُمعاوية بن صالح  
 .١٨٤ُأبو معاوية الرضير  

ّمعاوية بن عامر   ُ٤٠٥, ١٤٥. 
َمعاوية بن عمرو   ُ٣٨. 

 .١٤٢ُأبو معاوية املحفوظ  
َمعاوية بن معبد   ُ١٧١. 

 .١٥٣, ١٤٥ُمعاوية بن هشام  
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ُاملعتمر بن سليامن   ِ ُ١٥٣. 

 .٧٧ن  َأبو معدا
 .٨٣, .٧٧, ٧٥َمعدان بن طلحة  

َّاملعدل  . إسامعيل بن سعيد =ُ
َّاملعدل  ّعيل بن حممد بن عبد اهللا= ُ ّ. 

َأبو معرش احلرضمي   َ َ١٤٣, ١٣٨, ٢. 
َّمعضد التيمي   َ ِ٣١٥. 

َ إسامعيل بن إبراهيم اهلذيل =َأبو معمر ُ. 
َّأبو املعمر األنصاري   َ ُ٤٠١, ٢٦٧, ٢٥١, ٢٤٤. 

َمعمر بن   .٣٤٢, ٢٠٤, ٨٥, ٦٤, ٦٣  راشدَ
 .٢٩٥, ١٠٨َمعن بن الوليد بن هشام  

ُأبو معيوف   . سهل بن صالح=َ
 .٩٠ُأبو املغرية  

ُاملغرية بن شعبة   ُ٣٣. 
 .َّاملؤيد بن عبد اهللا بن عبدوس  =َأبو املفاخر

َاملفضل بن غسان الغال ّ  .٣٥٢, ١٩٠, ١٠٤, ١٠٢, ٧٧, ٦يب  ّ
َمفضل بن فضالة   ّ١٨٥, ١٨٣, 

ّمقاتل بن عتاب البخاري   ُ١٢, ١١. 
 .ّ حممد بن طاهر=َاملقديس 
 .ّ حممد بن القاسم بن أيب سيف=َاملقديس 
 .نرص بن إبراهيم = َاملقديس
َّاملقدمي  .ّحممد بن أمحد = ُ
َّاملقدمي  ّ حممد بن عمر بن عيل=ُ ُ ّ. 

 .٢١٨ُابن املقرئ  
 .إبراهيم بن أمحد= ُاملقرئ 
ّ بن عبيد اهللا بن سوارّأمحد بن عيل= ُاملقرئ  َ ُ.  

  .ّأمحد بن حممد بن أوس= ُاملقرئ 

ّطالب بن عثامن بن حممد= ُاملقرئ  ُ.  

ّعبيد اهللا بن أمحد بن عيل= ُاملقرئ  ُ.  

  .َبن معبد بن نوح ُعثامن= ُاملقرئ 

ّعيل بن أمحد بن احلاممي= ُاملقرئ  ّ.  

ّعيل بن احلسني بن حممد= ُاملقرئ  ُ ّ.  

  .إبراهيمحممد بن = ُاملقرئ 

ّحممد بن عيل بن حممد= ُاملقرئ  ّّ. 
َّاملظفر بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن برهان= ُاملقرئ  ُ. 

 .بن ثوب ُ زرعة=ُاملقرائي 
ِّاملقوم  .حييى بن حكيم = ُ

 .ُأمحد بن عبد الباقي بن مبارك= َأبو املكارم 
َحممد بن سلطان بن حممد الغنوي= َأبو املكارم  ّ ُ ّ. 

ِاملكتب ْ  .ّ عبد الرمحن بن حممد= ُ
, ١١٢, ١٠٢, ١٠١, ٣٧, ٢٨, ٢٧, ٨, ٧, ٦, ٥, ٤, ٣َمكحـــــول  

٣٧٤, ٣٧٣, ٢٨٠, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧, ١٩٧. 
 .ّ حممد بن راشد=َاملكحويل 

َّمكي بن خالد الرسخيس   ّ١٦٦. 
 .٦٢, ٣٠  ّمكي بن أيب طالب أبو احلسن

َمكي بن عبدان  .٤٢٠, ٢٩٦, ١٣٩, ١٠٤, ٨٠, ١٣   أبو حاتمّ
ّمكــي بــن حممــد   ّ ّ٢٩٣, ٢٢٤, ٢١٩, ١٩٨, ١٧٤, ١١٦, ٨٨, ٣ ,

٣٢٠. 
ّ حممد بن عباد=املكي  ّ. 
 .١٣١  املكيون

َلحان بن عركي  ِم َ٤٠٥, ٣٨٦, ٣٨٤. 
َامللطي   .ّ حممد بن أمحد=َ

َمليكة بنت خارجة بن سنان   ُ١٩. 
َ عبد الصمد بن بركة بن عبد اهللا=ُاملنادي  َ. 
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 .٣٢٣, ٣٢٢ِمنجاب بن احلارث  

 .أبو عبد اهللا بن منده = َابن منده
 .٢٤٩ُأبو املنذر  

ّاملنذر بن حممد   ُ٢٩٩. 
 .ّبن حممدم هشا= ُأبو املنذر 
 .٢٩٢, ٢٨٧منصور  

َأسعد بن عبد املجيد البوشنجي= أبو منصور  ُ. 
 .٢١٢, ١٢١ُمنصور بن احلسني  

 .ُاحلسني بن طلحة= أبو منصور 
ـــن خـــريون   ـــصور ب ـــو من ُأب َ٣٠٧, ١٣٠, ١٢٦, ٧٢ ,٣٥, ٣٢, ٩ ,

٣٢٤, ٣٢٣, ٣١٠. 
َأبو منصور بن رزيق   ُ٤٠٥, ٣٨٦, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩. 

 .٣٤٤, ٣٤٢, ٣٣٧, ٣٣٦, ٢١٤َمنصور بن زاذان  
ُمنصور بن سلمة اخلزاعي   َ َ١٤٦. 

ُأبو منصور بن شكرويه   َ٣٠٧, ١٦٢, ٣٠. 
ُشهردار بن شريويه= أبو منصور  ِ َ ُشريويه الدي َبن شهردار بن َ  .لميِ

 .٢١١  ّمنصور بن العباس الفقيه أبو القاسم
 .٣٢٨َأبو منصور بن عبد العزيز  

َمنصور بن عيل بن عبد الرمحن احلجري َ  .٢١١  أبو سعد ّ
ُمنصور بن عيل بن عبد اهللا الطرسويس أبو الفتح َ َّ ّ  ٦٦. 

ُأبو منصور عيل بن عيل بن عبيد اهللا   ّ ّ٥٩, ٥. 
 .٢٩٤ّمنصور بن عامر  

 .١٦٢ر القايض  أبو منصو
َأبو منصور بن القشريي   ُ٣٩٩. 

 .١٦٣ّأبو منصور حممد بن أمحد بن عيل  
 .٣١٤ّمنصور بن حممد األصبهاين  

ُأبو منصور بن حممد بن احلسني  ِابن هريسة(ّ َ(  ٣٦٣. 

ّحممد بن زكريا بن احلسن األديب= أبو منصور  ّ. 
َّمنصور بن حممد الرسخيس أبو نرص ّ  ١٨١. 

ّحممد بن عيل بن إسحاق الكاتب= أبو منصور  ّ. 
َحممد بن حممد بن أمحد العكربي= أبو منصور  ّ ُّ. 

ِمنصور بن أيب مزاحم   ُ٣٢٣, ٥٤. 
 .١٥٠َأبو منصور املصقيل  

 .١٧١, ١٤١, ١٢٧َأبو منصور النهاوندي  
ِابن املنكدر   ُ١٣٢. 

 .٢٠ّمنظور بن زبان  
َ عمران بن ميرسة=ِاملنقري  ِ. 

ُأبو املنيب اجل  .٢١٧, ٢١٦, ١٠٠َريش  ُ
ْمنية   ُ٦٥. 

ّمنري بن أمحد بن احلسن اخلالل   ُ١٧٦. 
ِاملنيني   .َ أبو بكر بن أيب عمرو=َ
 .٤٠ّبشري بن الضحاك   بن ُاملهاجر

 .٣١٣, ٢٩٨  املهاجرون
ّاملهدي   .٢٠١  ) العبايساخلليفة(َ

ِاملهرقاين   .ّ حسن بن حممد بن إسحاق=ِ
ّ حيوة بن حوي =َاملهري َ ُ ْ َ. 
 . عبد الرمحن بن أمحد بن سعيد=َاملهري 
 .ّ حممد بن صالح=َاملهري 
 .ّيزيد بن حممد = ّاملهلبي

 .ّ عيل بن احلسن =َاملوازيني
ِّأبو املوجه  ِّحممد بن عمرو بن املوجه= ُ ُ َ. 

ِمورق العجيل   ِّ َُ٣٩٩. 
 .٨٧, ٣٨موسى عليه السالم  

 .٣٠٩, ١٨٦موسى  
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 .٣٤٠أبو موسى  

َل أبو سلمة موسى بن إسامعي َ ٣٣٩, ١٦٣, ١٦٢.  
 .٣٦, ٣٥أبو موسى األشعري  

ّموسى بـن زكريـا   ُ١٧٦, ١٧٥, ١١٥, ٩٩, ٨٨, ٦٥, ٥٣, ٤٢, ١ ,
٣٧١, ٣٦٧, ٣٢٦, ٣٠١, ٢٩٤, ٢٩٢, ٢٧٥, ٢٠٢, ١٩٢ ,
٤٠٨. 

 .١٠٧ّموسى بن العباس  
 .عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن= أبو موسى بن أيب عبد الرمحن 

 .٤١٤َرمحن املرسوقي  موسى بن عبد ال
ُموسى بن عقبة   ُ٣٢٠, ٣١٩, ١٤٧, ١٤٧, ١٤٣, ١٣٤. 

 .٢٨موسى بن عيسى بن املنذر  
ّموسى بن حممد بن حيان   ّ٣٢٣, ٣٢٢. 

َّ حممد بن املثنى=أبو موسى  ُ ّ. 
َموسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة ُ َّ  ٣٧٨. 

 .٤١٨, ٥موسى بن هارون  
 .أيب عاصمّ عبد اهللا بن حممد بن =َاملوصيل 
َّاملوقري  َ  .ّ الوليد بن حممد=ُ

ّابن ميادة   َ٤٢. 
َامليانجي   . أمحد بن القاسم=َ
َامليانجي  .يوسف بن القاسم = َ

 .٤١٤َميمون بن األصبغ  
ُامليمون بن محزة بن احلسني أبو القاسم َ  ٤٠٠. 

, ١١٤, ١١٢, ١٠٨, ١٠٥, ٨٩, ٦٥, ١٦, ٧َأبو امليمون بن راشـد  
٢٧٤, ٢٧٣, ١٦٧. 

 .٢٤٤  ميمون بن قيس األعشى
ِميمون بن مهران   َ٣٦٩. 

َامليهني  .أمحد بن طاهر بن سعيد = ِ

 .ّ عيل بن حييى =ُالنابليس
 .٤١١ُناتل بن قيس اجلذامي  

 .١٩٩ناجية  
 .٤٠٧ِنارش بن بسطام  

 .١٣  ّبن حممد أبو الفتح نارص بن عبد العزيز
 .٢٠٠  ّنارص بن حممود بن عيل الصائغ أبو الفضائل

 .٢٠٩, ١٠٠, ٧٤, ٥٧, ٥٥, ١٨  )ُموىل ابن عمر(نافع 
 .٢٦ُّعبد اهللا بن الزبري  بن نافع بن ثابت 

 .٤٠٩نافع بن خالد الطاحي  
 .٣٩٥نافع بن عبد الرمحن  

ّ عمر بن حممد بن عيل=الناقد  ّ ُ. 
 .يزيد بن الوليد = الناقص

َنبيح   ُ١٥٩. 
 .٩نجاء بن أمحد  

 .٤٠٥نجم  
 . بن عبد اهللابدر= أبو النجم 

 .بدر بن عبد اهللا= ِّأبو النجم الشيحي 
 .بدر بن عبد اهللا= أبو النجم بن عبد اهللا 

 . أبو سهل الرازي=ْالنحوي 
 .ّ عيل بن طاهر بن جعفر=ْالنحوي 
َعيل بن حممد بن أمحد بن كيسان= ْالنحوي  ّ ّ. 
 .ّ حممد بن جعفر=ْالنحوي 

ّ حممد بن العباس الفقيه =ْابن النحوي ّ. 
َالنخعي  َإبراهيم النخعي= َّ َّ. 
َالنخعي   . ثابت بن قيس=َّ
َالنخعي  َ كميل بن زياد=َّ ُ. 
َالنخعي   .مالك بن احلارث= َّ



 ٥١٩ فهرس األعالم
َأبو نخيلة   ُ٣٣١. 

 .٣٥٠  )العزيز(نزار 
ّابن نزال   َ٣٦٠. 
ّ أمحد بن شعيب بن عيل =َّالنسائي َ ُ. 

َالنسابة العمري   ُّ١٩٢. 
َالنسوي  .دعبد اهللا بن أسع  =َّ
 .ّ حممد بن حرب أبو عبد اهللا=َّالنشائي 

 .٨١أبو النرص  
 .َنرص بن إبراهيم املقديس = نرص بن إبراهيم الزاهد

, ١٩١, ١٤٠, ٧٠, ٦٢, ٢٤   الزاهـــدَنـــرص بـــن إبـــراهيم املقـــديس
٣٧٦ ,٣٧٣ ,٢٨٨, ٢١٥, ٢٠٠. 

ّد بن احلسني بن حممد الكسارأمح= أبو نرص  ّ ُ. 
 .١٧٩, ٩١, ٨, ٧  نرص بن أمحد أبو القاسم

ُّأمحد بن حممد بن سعيد الط= أبو نرص  ِريثيثيّ َ. 
 .٣٤٧, ١٨٩, ٣٤ّأبو نرص بن البناء  

 .٢٢٤, ١٢ّأبو نرص بن اجلبان  
ُنرص بن خزيمة أبو علقمة   َ٣٦٩, ٣٦٣. 

 .١٢٠ِأبو نرص بن رضوان  
 .٤١٩, ١٨٦, ١٦٤, ١٢٥, ١٥َّأبو نرص الزينبي  

 .١٣٠ّأبو نرص بن طالب  
 .ّظفر بن حممد بن ظفر= أبو نرص 
ُالوهاب بن عبد اهللا بن عمرعبد = أبو نرص  ّ. 
 .ُعبيد اهللا بن سعيد بن حاتم= أبو نرص 

 .٣٦٩, ٣٦٣َنرص بن علقمة  
َّغالب بن أمحد بن املسلم= أبو نرص  َ ُ. 

َأبو نرص بن القشريي   ُ٤١٣. 
 .٣٧٦, ٢٨٥, ٢١٥, ١٤٠, ٢٤  أبو الفتح ّنرص اهللا بن حممد

, ١٨١, ١٤١, ٩٥, ٩٣, ٧٠, ٦٣, ٥٥, ١٤بــن مــاكوال  ر ـأبــو نــص
٢٩٧, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٨٠, ٢٣٥, ٢٣٤, ٢٠١, ١٩١, ١٨٢ ,
٣٥٥, ٣٤٩, ٣٣٤. 

ُحممد بن أمحد بن سليامن= أبو النرص  ّ. 
 .ّمد بن أمحد بن هارون بن اجلنديحم= أبو نرص 
ّحممد  بن احلسن حممد= أبو نرص  ّ. 
 . بن الفضل بن حممودحممود= أبو نرص 

ِرص بن مزاحم  ن ُ٤١٠, ٣٦٧, ١٩٣. 
َّمنصور بن حممد الرسخيس= أبو نرص  ّ. 
 .١٠٥)  موىل بني هاشم( أبو نرص

 .٣٧٤, ٢٩٦, ١٤٠, ١٢٩, ١٠٨, ١٣أبو نرص الوائيل  
 .ُ عمر بن يزيد=النرصي 

َالنصيب   ُّ٢٣٦. 
ِالنصيبي  ِ  .ّ إسحاق بن سيار=َّ
ِالنصيبي ُاحلسني بن حممد بن عثامن = َّ ّ ُ. 
 .١٦٥  النرض

ُسعيد بن أيب عروبة= َّأبو النرض  َ. 
ّالنرض بن شفي َ ُ  ١٠٠. 

 .٦٣َالنرض بن معبد  
 .٥٨َالنرض بن حييى بن معرور الكلبي  

ْأبو نرضة   َ١٥٤, ١٥٣. 
 .ّ حممد بن صالح=ّالنظام 

 .٣١٥ نظرون 
َالنعامن بن أوس املزين   ُ ُّ٣١٤. 

ُبن عمر بن ع ُتراب= ُّأبو النعامن  ّمد بن عباس الكاتبَبيد بن حمُ ّ. 
ّالنعامن بن أيب عياش   ُّ١٣١. 

ُالنعامن بن املنذر   ُّ٣٩١. 



٥٢٠ فهرس األعالم
ّنعمة اهللا بن حممد  .١٧٦, ١٣٩, ١٠٢   أبو احلسنِ

ــــيم   ــــو نع َأب ُ١٠٥, ١٠٢, ١٠١, ٨٩, ٦٥, ٦٤, ٦٣, ٣٧, ٢٨, ٥ ,
١٩٧, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٤, ١٦٧, ١٣٤, ١٢٨, ١١٢, ١٠٧ ,
٣٦٦, ٣٤٩, ٣١٩, ٢٩٩, ٢٩٠, ٢٨٦, ٢٨٤, ٢٧٦, ٢٣٨ ,
٤١٧, ٤١٦, ٤١٣, ٣٨٠, ٣٧٨, ٣٧٠. 
َنعيم   ُ٣٢٢. 

َنعيم بن محاد املروزي   ْ ّ ُ١١١. 
َعبيد بن هشام احللبي= ُأبو نعيم  ُ. 

ّنعيم بن عامر   ُ١٩٧. 
 .ُالفضل بن دكني= ُأبو نعيم 

 .٣٥٥ُنعيم بن حييى السعيدي  
َنفطويه   ِ٣٥٥. 

 .٢٢َنفيسة بنت حسن بن عيل  
َالنفييل   .ّ اهللا بن حممدعبد= ُّ

ُ حممد بن احلسني=ّالنقاش  ّ. 
َالنقوي  .ّحممد بن أمحد بن عبد اهللا = َّ

ّباس بن احلسن الغساين اخلشابحممد بن الع= ِأبو النمر  ّ ّ. 
 .ّ خفاف بن منصور =َالنمري

َابن نمري   ُ١٨٤, ١٧٤, ٨٩, ٨٨. 
َنمري بن أوس   ُ٢٧٥, ٦٦. 

َالنمريي  َ جرول بن خنفل=ُّ َ َ َْ. 
ُ عمر بن شبة بن عبيدة =َمرييُّالن ُّ َ. 

 .إبراهيم بن نرص = َالنهاوندي
 .ُ أمحد بن احلسني=ندي َالنهاو
 . موسى بن مسعود =َّالنهدي

َالنهرواين  َ أمحد بن عمر بن روح=ّ ُ. 
 .٤٠٤, ٣٨٦, ٣٨٤)  زوجة حاتم الطائي(َّالنوار  

 .٢٨٥, ١٣٥َنوح بن حبيب  
َ عيل بن محشاد بن  =َّالنيسابوري ُسختويهّ َ. 
 .ُ حممد بن إبراهيم بن املنذر =َّالنيسابوري
ُحممد بن داود بن سليامن= َّالنيسابوري  ّ. 
 . يوسف بن يعقوب بن يوسف =َّالنيسابوري

 .٤١٦ْهارون بن إسحاق اهلمداين  
ُهارون بن مخارويه   ُ٣٥٧. 

 .٢٦٨هارون بن عبد اهللا القايض  
 .٣أبو هارون العبدي  
 .١٩٧ّن بكار  ّهارون بن حممد ب

 .٣٧٢, ٥٤هارون بن معروف  
 .٢١٢, ٢١١هارون بن أيب هارون العبدي  

 .٢١٢, ٢١١, ٢٠٩هاشم األوقص  
ِّعبد اجلبار بن عبد الصمد املؤدب= أبو هاشم  ّ. 

 .ِّ املؤدبّعبد اجلبار بن عبد الصمد= ِّأبو هاشم املؤدب 
 .١١٥ّهاشم بن حممد  

 .ُبن موسى إبراهيم بن عبد الصمد =اهلاشمي 
 .ُ سليامن بن داود=اهلاشمي 

ّهبة اهللا بن إبراهيم بن عمر الصواف أبو القاسم ُ  ٣٧٣. 
 .٢٧٩ّهبة اهللا بن إبراهيم بن حممد  

ِهبة اهللا بن أمحد بن عمر احلريري أبو القاسم َ ُ  ٣١٤. 
  .٣٥٧, ٣٠٣  ّأبو حممد هبة اهللا بن أمحد

, ٣٢٧, ٢٣٢, ٢٣٠, ١٤٢, ٨٣, ٢٨  هبة اهللا بن عبد اهللا أبو القاسم
٣٨٣, ٣٧٨, ٣٥٣. 

, ١٣٠, ١٢٤ ,١٢٠ ,١٠٤, ١٠٢, ٨٦, ٤ أبـو القاسـم  ّهبة اهللا بن حممـد
٣٢٣, ٢٨٤, ٢٥٤, ١٨٧, ١٨٤, ١٦٢, ١٥٩, ١٥٠, ١٤٣, ١٣٣ ,
٣٧٩, ٣٧٨, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٩. 



 ٥٢١ فهرس األعالم
َأبو هبرية الدمشقي   ُ٢٩٥. 

َسعيد العكربي  =ُابن هبرية ُ. 
 .ّحممد بن الوليد= ة ُأبو هبري

َاهلذيل   .إسامعيل بن إبراهيم= ُ
َاهلذييل بن  .٤٣ُزفر   ُ

ّهر بنت كعب بن قرة   ُّ ِ١٩. 
 .ّ حامد بن حممد بن عبد اهللا=َاهلروي 
َاهلروي  .ّ حممد بن نرص =َ
َاهلروي  .ّ حممد بن يوسف =َ

 .٣٢٥, ٣١٨, ٢٩٥, ٦٢, ٥٠, ٩, ٨, ٤, ٣ُأبو هريرة  
ِابن هريسة  ُنصور بن حممد بن احلسنيأبو م= َ ّ. 

ّاهلزاين  .ّ أمحد بن حممد بن بكر =ِ
َهزومة ْ َبن ربيعة بن جرول بن ثعـل بـن عمـرو بـن الغـوث َ َ ِّبـن طيـئ   َْ
٣٧٥. 

ُهشام الدستوائي   َّ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٧. 
 .١٦٣, ١٦٢ َهشام صاحب الصدقة أبو عبد اهللا 

 .٧٧هشام بن أيب عبد اهللا  
, ٢٧٩, ٢٧٦, ٢٢٢, ٩٢, ٦٦, ٥٣, ٤١, ٤٠هشام بن عبـد امللـك  

٣٢٩, ٣٢٦, ٣٢٢, ٢٨١, ٢٨٠ 
 .١٩٠, ١٨٨, ١٨٧, ١٨٥, ١٨٤, ١٨٣, ١٦٦ُهشام بن عروة, 
, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٣, ١٨٨, ٥٧, ٥٥, ٤٠, ٣٩, ٥ّهــشام بــن عــامر  

٤١٢, ٣٧٤, ٣٧٣, ٢٩٥, ٢٥٠, ٢٢٥, ٢٢٤. 
 .٢٢٥هشام بن الغاز  

 .٤٠٦, ٣٠٨, ٢٥١, ٢٠٦هشام الكلبي  
َاملؤمل بن هشام اليشكري  =أبو هشام َّ. 

 .٢٩٤  ّهشام بن حممد
ُبن حممد أبو املنذرم هشا ّ   ٣١٤. 

 .٢١٣هشام بن حييى  
َهشيم   ُ٣٤٩, ٣٤٤, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦, ٣٠٩, ٣٠٧, ٣٠٦. 

 .٣٣١ّأبو هفان  
 .٣٥٠َهفتكني الرتكي  
 .١٧٧, ٣٩  ِاهلقل بن زياد

 .٤١٤, ٢٧٨, ٢٧٧, ١٨٣بن العالء  هالل 
ُحسن أبو احلسنيُهالل بن امل ِّ  ٤٠٥. 

 .١٠٠َهالل بن ميمون  
 .١٣٢  هالل بن اهليثم بن حممد بن اهليثم أبو سعد

 .٢٨٥َهالل بن يسار  
ِمهام بن قبيصة   َ ّ٤١١, ٩٩. 

َمهام بن حييى العوذي   ّ٣٣٩. 
 .بن مالك  محزة=ْاهلمداين 
 . عبد اهللا بن سعيد بن قيس=ْاهلمداين 
 .ق هارون بن إسحا=ْاهلمداين 
 .يزيد بن أيب مالك = ْاهلمداين
 .َ أبو احلسن بن جهضم=َاهلمذاين 
 .ُ عبيد اهللا بن أمحد =َاهلمذاين
َيوسف بن حممد بن املهرواين = َاهلمذاين َّ. 

َهناد النسفي   ّ َ١٢. 
 .١٣٧بنت قيس بن القدم   هند

 .٤َاهليثم بن مجيل  
ــن عــدي   ــثم ب , ١٦٨, ١٣٩, ١٣٦, ١١٥, ١٠١, ٨٩, ٨٨, ٨٤َاهلي

٤٠٦, ٤٠٥, ٣٨٨, ٣٨٦, ٣٨٤, ٢٩٤, ٢٣٦, ١٧٤, ١٧٣. 
 .٣٢اهليثم بن كعب بن اخلزرج  

َاهليثم بن كليب  .١٥٣ ,١٣٨, ٨٤ ,٨٣   أبو سعيدالشايش ُ
ّهيثم بن حممد اخلشاب   ّ١٦٧. 



٥٢٢ فهرس األعالم
 .١٩٧َاهليثم بن مروان  

 .٩٢  ُبنو وائل بن مالك بن جذام
 . عبد اهللا بن سعيد بن حاتم=الوائيل 

 .٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٢, ١٣, ١٢, ١٠َاألسقع  واثلة بن 
 . سعيد بن أمحد=الواحدي 
ّ عيل بن أمحد بن حممد =الواحدي ّ. 

ِّعيل بن عبد اهللا بن مبرش= الواسطي  ُ ّ. 
ّ عيل بن حممد =الواسطي ّ. 
 .ّ حممد بن أمحد =الواسطي
 .ّ حممد بن عبد امللك=الواسطي 

 .ُ عمر بن أمحد=الواعظ 
 .ّمد بن غانم الغانميَ مسعود بن حم =الواعظ

 .١٧٤, ١َّأبو واقد الليثي  
ُحممد بن عمر= الواقدي  ّ. 

 .١٨٤, ١٠٨, ٧٧, ٤  وجيه بن طاهر أبو بكر
ِالوجيهي   .ّأمحد بن حممد بن القاسم= َ
 .حييى بن صالح = ُالوحاظي

َّسبيع بن املسلم= أبو الوحش  َ ُُ َ. 
 .٢٦٣ِأبو الوحش بن قرياط  

 .٤٤, ٤٢ ,٢٤ُأبو الوحش املقرئ  
َحممد بن عون بن احلسن= الوحيدي  ّ. 

ّود َ  ١٨١. 
 .ّ إسامعيل بن العباس =ّالوراق
 . أصبغ بن زيد=ّالوراق 
َ أبو بكر بن فطيس=ّالوراق  ُ. 
 .َ جعفر بن أمحد بن معبد =ّالوراق
ّعيل بن حممد بن لؤلؤ= ّالوراق  ّ. 

 .الفضل بن حييى= ّالوراق 
 .ّ حممد بن أمحد=ّالوراق 
َ حممد بن عمر بن عيل بن خلف =اقّالور ّ ُ ّ. 

َالورثاين   . عبد الواحد بن بكر=َ
َأبو الورد بن اهلذييل بن  .٤٣, ٤٢ُزفر   ُ

ْالوركاين   .ّ حممد بن جعفر=َ
 .٤٠١َريزة  ُو

 .ُ عبيد اهللا بن الوليد=ّالوصايف 
َالوضاح بن معبد الطائي   ّ٣٩١, ٣٩٠. 

 .٢٨٣َالوضني بن عطاء  
ّد بن إبـراهيم بـن عبـد الواحـد بـن أيب ذر الـصاحلاين  أمح =أبو الوفاء

 .األصبهاين  
 .ِحفاظ بن احلسن= أبو الوفاء 
ْعبد الواحد بن محد=  أبو الوفاء َ. 

 .٣٧١, ١٦٦, ١٥٩, ١٠٧وكيع  
ّوالد بن عيل الكويف   ّ٣٠٨. 

َموىل أيب هريرة(الوليد  ُ  (٤٠٦. 
 .٤ُأبو الوليد بن برد  

 .٢٨٦, ١٩٢, ٩٢, ٧الوليد بن بكر  
َاحلسن بن حممد الدرب= أبو الوليد  ْ  .نديَّّ

 .٢٣٦ِالوليد بن سعيد بن أيب سنان األسلمي  
 .٤١٣, ٤١٢, ١٢١َّأبو الوليد الطياليس  

 .ّالعباس بن الوليد= أبو الوليد 
 .٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٣٢, ٢٣٠الوليد بن عبد امللك  

 .٢١٩, ٢١٧ُالوليد بن عتبة  
ـــة   ـــن عقب ـــد ب , ٣١٤, ٣١٣, ٣١٢, ٣١١, ٣٠٩, ٣٠٧, ٣٠٦ُالولي

٣١٧, ٣١٦, ٣١٥. 



 ٥٢٣ فهرس األعالم
ِالوليد بن كثري   َ١٦٨. 

َّالوليد بن حممد املوقري   َ ُ ّ٤٢٠, ٤١٩, ٤١٨, ١٠١. 
ِالوليـــد بـــن مــــسلم   ُ٨١, ٦٧, ٦٦, ٤١, ١٤, ١٣, ١٢, ١١, ١٠ ,

٢٩١, ٢٨٥, ٢٢٥, ١٤٤, ١١٧, ١١١, ١١٠, ١٠٨, ١٠١ ,
٣٧٤, ٣٧٣, ٣١٩. 

 .٢٠٢, ٤٢ُالوليد بن معاوية  
 .٧٧الوليد بن هشام  

َالوليد بن هشام القحذمي   َ٣٩٠. 
 .٢٧٢, ٥٣الوليد بن يزيد  

 .٣٦٨, ١٨٧, ١٦٤, ١٤٩ْابن وهب  
َوهب بن كيسان   ْ١٦٨. 

َوهب بن وهب أبو البخرتي َ ْ ْ  ١٠١. 
 . أمحد بن خالد=الوهبي 

َوهيب بن خالد   ُ١٨٦, ١٨٣, ٦٤, ٦٣. 
َأمحد بن بديل=  اليامي ُ. 

 .٣٥٥, ٩٤  دمحييى بن آ
َحييى بن إبراهيم السلاميس أبو بكر َّ  ١٧٦, ١٣٩, ١٠٢. 

 .٤١٨, ٤٧  حييى بن أكثم
 .٣٣٦, ١٩٧  ُّحييى بن أيوب
َحييى بن بكري ُ  ٢٩٠, ١٧٤, ١١٧, ١١٦, ١٠٤. 
 .٢٢٩  ّحييى بن متام

ّحييى بن جعفر بن متام بن العباس بن عبد املطلب ّ ّ  ٢٠٢. 
َاجلنيد بن خل= أبو حييى  َ َ َف بن حاجب بن اجلنيد السمرقنديُ َ َّ َُ. 

 .٩٩  حييى بن احلارث
 .١٠٠  ِّحييى بن احلارث الذماري

 .١٢٣  ُحييى بن احلسن بن احلسني املدائني أبو الربكات
ِّحييى بن حكيم املقوم ُ  ٣٢٤. 

َحييى بن محزة احلرضمي ْ  ٢٩٤, ١١٧, ١٠٠, ٦٦, ٣. 
 .٨  حييى بن محزة الشامي

 .١٨٨, ١٨٤, ١٣٤, ١٣٣أبو مروان   ّالغساين اّحييى بن أيب زكري
 .ّزكريا بن حييى= أبو حييى 

ــــعيد ــــن س ــــى ب , ١١١, ١٠٨, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٤, ١٠٠, ٧٧  حيي
١٨٤, ١٨٣, ١١٤. 

 .٩٦  ُحييى بن سعيد األموي
 .١٠٠  حييى بن سعيد األنصاري

َحييى بن سليم ُ  ٩. 
ُحييى بن سليامن اجلعفي ُ  ٤١٠, ٣٦٧, ١٩٣. 

 .١٦, ١٥  ُح الوحاظيحييى بن صال
 .٤٩  ّأبو حييى بن أيب عباد

َعبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن احلارث أيب مسعدة= أبو حييى  َّ. 
ُحييى بن عبد اهللا البابلتي ْ  ٤. 

ّحييى بن عبد الوحيد احلامين ِ  ٤١٣, ٤١٢. 
 .٢٨٣, ١١١  ُحييى بن عثامن بن صالح

َحييى بن عيل بن داود الطبيس أبو بكر ّ  ١٣٢. 
ّحييى بن عيل بن حممد بن احلسن التربيزي أبو زكريا َّ ّ ّ  ١١٨. 

ُحييى بن عمرو بن عامرة َ  ٤. 
َأبو حييى الفضل بن حييى الوراق اخلجندي ُ ّ  ١٩٩. 

 .١٠٩, ١٠٧  ّحييى القطان
 .٥٦  ّحييى بن قيس الغساين

 .١٥١, ٧٧  حييى بن أيب كثري
 .٣١٢  َحييى بن كثري بن حييى أبو مالك

ّى حممد بن سعيد بن مسعود املريأبو حيي ُّ  ٢٢٣. 
ــاعد ــن ص ــد ب ــن حمم ــى ب , ١٦٧, ١٦٤, ١٦٠, ١٥٨, ١٥, ١١  ّحيي

٣٤٠, ١٨٥. 
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, ١٠٤, ١٠٢, ٩١, ٨٩, ٧٧, ٦٣, ٣٦, ٣٠, ٦  َحييــــى بــــن معــــني

٤٢١, ٢٩٣, ٢٨٥, ١٥٢, ١٢٥, ١١٢. 
 .٤١١َبن أسد البجيل   يزيد

 .٣٦, ٣٥  يزيد بن أوس
 .٣٥  يزيد بن ثابت بن قيس

 .٤١١  يد بن  احلارثيز
 .٢٨٤  َيزيد بن أيب حبيب

 .١٠٧  يزيد بن خالد
 .٤٢٢  يزيد بن ربيعة

 .٢٨, ٢٧  َّالرقايش يزيد
 .٢  ُيزيد بن رومان

 .٤٣  ُيزيد بن أيب سفيان
 .٣٢٩  ُّيزيد بن شجرة الرهاوي

 .١٠٠  ُيزيد بن رشيح
 .٢٨٩, ٢٨٣  ُيزيد بن صبح األصبحي

 .٣٧٣, ١٥  اسميزيد بن عبد الصمد أبو الق
َيزيد بن عبد اهللا اجلهني ُ  ٢١١. 

 .٢٦٨, ٥٠  يزيد بن عبد امللك
 .٢٩١  ُيزيد بن عبيدة

 .٣٢  يزيد بن قيس بن اخلطيم بن عدي
 .٦٦  ْيزيد بن أيب مالك اهلمداين
 .٣٧٦, ١٤٠  ّيزيد بن حممد بن إياس

 .٨١, ٢٩٥, ٣٩  يزيد بن حممد بن عبد الصمد
ّيزيد بن حممد املهلبي ّ  ٢٦٤. 

 .٣٧٤, ٣٧٣  َيزيد بن مرثد
 .٢٦٨  ّبن املهلب يزيد

 .١١١  يزيد بن هارون

 .٢٠١  ِيزيد بن هانئ الكندي
َّبن هبرية السكوين يزيد ُ  ٤١١. 

 .٢٦٨, ١٨, ١٧  يزيد بن الوليد الناقص
 .٦  يزيد بن يزيد بن جابر

 .٣  يزيد بن يوسف الصنعاين
ّ حممد بن العباس=اليزيدي  ّ. 

 .ُ سليامن بن قيس=اليشكري 
 .َّ املؤمل بن هشام =َاليشكري

 .٣٩٩, ١٤٢, ٣٦  يعقوب بن إبراهيم
 .١٥٨  يعقوب بن إسحاق

َإسحاق بن أمحد بن زبرك= أبو يعقوب  َ. 
 .٢٦٧, ٢٤٥, ١٦٢   أبو يوسفُّيعقوب الزهري

ــــفيان ــــن س ــــوب ب , ١٩٢, ١٣٧, ١٠٥, ٨٧, ٤١, ٢٨, ٥, ٣  ُيعق
٣٦٨, ٣٦٢, ٣٢٠, ٣١٩, ٣٠١, ٢٩٥, ٢٩٢, ٢١٣, ٢٠٣ ,
٤٠٩. 

َّيعقوب بن شيبة السدويس َ  ٤٢١, ٤١٨. 
َيعقوب بن عمر بن قتادة ُ  ٣٤, ٣٣. 

 .َّيوسف بن أمحد الصيدالين= أبو يعقوب 
َيعىل َ  ٢١٦. 

َأبو يعىل  . أمحد بن عيل =َ
 .إسحاق بن عبد الرمحن الصابوين= َأبو يعىل 

ّيعىل بن أمية َُ َ  ٦٥. 
َأبو يعىل   .جَمحزة بن الفر= َ

ّأبو يعىل بن الفراء َ َ  ١٦٥, ١٣٩, ٤٧, ١٢, ١١. 
ـــىل املوصـــيل ـــو يع َأب َ  ١٤٣, ١٤٢, ١٢٤, ١٢٣, ٧٦, ٧٢, ٧١, ٥ ,

٣٧٩, ٣٤٥, ٣٣٨, ٢٧٧, ١٨٧, ١٦١, ١٦٠, ١٥٧, ١٤٦. 
 .٧٧  الوليد بن يعيش
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 .٤٠٩, ٤٠٣, ١٨٩  أبو اليقظان
 .٣٦٧, ٣٦٦, ٩١, ٩٠, ٨٧  َأبو اليامن

 .٤١١  ُبن عفري اليامن
 .٢٧١, ٤١  َامنيةالي

 .٢٦٤  ِّيموت بن املزرع
 .٣٠٣  أبو يوسف

 ,١١١, ١٠٩, ١٠٧, ٣٠  أبـو يعقـوب َّيوسف بـن أمحـد الـصيدالين
١١٣ ,١١٤. 

 .١٠٥  ّيوسف بن احلجاج
ّيوسف بن رباح بن عيل َ  ١١٥, ٦. 

َّيوسف السكري ُّ  ٢٩٠. 
َّيوسف بن سعيد بن مسلم َ ُ  ٣٤٥, ١٩٧, ١٨٤. 

 .٨٥, ٨٤  يوسف بن عبد  احلميد
, ١٢٩, ٨٣, ٨٢, ٧٩, ٦٣, ٦٢  يوسف بن عبد الواحـد أبـو الفـتح

١٩١, ١٨٥, ١٨٣, ١٨١, ١٧٣, ١٥٢, ١٤٦, ١٤٢, ١٣٨ ,
٣٦٦, ٣٤٩, ٣٣٦, ٣٢٠, ٣١٢, ٣٠٦, ٢٩٩, ٢٨٩, ٢٨٣ ,
٣٦٩. 

َيوسف بن القاسم امليانجي َ  ٤١٤. 
 .١٧١  ِيوسف املاجشون

َيوسف بن حممد بن املهرواين اهلمذاين أبو ا َ  .٣٦٩  لقاسمَّ
ّيوسف بن مكي بن يوسف أبو احلجاج ّ  ٢٥٧. 

 .٣٧٨, ١٢٤  يوسف بن موسى
 .ُّيعقوب الزهري = أبو يوسف

 .٧٧  يوسف بن يعقوب القايض
ُيوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري أبو عمر َّ  ٣٨٢. 

 .٢٨٩  ابن يونس
َيونس بن بكري ُ  ١٣٧. 

 .٢٩٠  َيونس بن حبيب
 .١٠٠  يونس بن سيف

َبن عبيد يونس ُ  ٣٤٤, ٣٤٢, ٣٣٧, ٣٢٥. 
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 فهرس األماكن واأليام والوقائع
 .٣١, ٢٩  األبواب
 .٣٢٠, ٣١٩, ٣١٨  ِأجنادين
 .٤٣  األخشبان

ُأحد ُ  ١٤١, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٦, ١٣٥, ٣٥, ٣٤, ٣٢, ٣١ ,
١٧٨, ١٥٧, ١٤٨, ١٤٦, ١٤٣. 
 .٢٣٨  األراك

 .٥٣  أذربيجان
ِأردبيل َ  ٥٣. 
ّاألردن ُ ُ  ٤١١, ٤١٠, ٢٨٣, ٤٢, ١٦. 

 .٢٩١, ٢٢٠, ٢٠٩, ٢٠٥, ٢٠٤, ٥١  أرض الروم
 .٤١, ٢٩  ِأرمينية

 .٢٣٠  اإلسكندرية
 .٤١٧, ٤١٣, ١٢١, ٦٨  أصبهان
 .٢٩٢  اصطاذنة
ُأطرابلس ُ ْ  ٢٦. 
 .٢٩٢  ّإقريطية
 .٢٧٠, ٢٦٩  األكراخ
 .٨١  األهلان
 .٤٥  األهواز

 .٢١  أيلة
 .٣١, ٢٩, ٢٨, ٢٧  الباب

َباب بريز َ  ٥٧. 
 .٢٠٢  باب توما

 .٢٠٢  باب اجلابية
 .٢٠٢  باب الرشقي
 .٢٠٢  باب الصغري

 .٢٢٩, ٢٠٢  باب الفراديس
 .٢٠٢  َباب كيسان

 .٣١٥  ِبابل
 .٢٧٠, ٢٦٩  ِبانياس
, ١٤٣, ١٤٢, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٦, ١٣٥, ٣٤, ٣   بدر
٤٠٩, ١٧٩, ١٧٨, ١٥٥. 
َبرذعة ْ َ  ٥٣. 
 .٢, ١  ُبزاخة

 .١٣٢ِبسطام  
, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٢, ١٨١, ١٦٤, ١٢١, ٧٢, ٥٠, ٢٨  البرصة
٣٤٩, ٣٢٤, ٢٦٨ ,١٩١. 
ّبعلبك َ ْ َ  ٣٦٣, ٢٠١. 
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, ٤١٦, ٣٥٩, ٢١٠, ١٨٦, ١٤٧, ١١١, ٧٢, ٥٧, ٩  بغداد
٤٢٢, ٤٢١, ٤٢٠, ٤١٧. 
 .١٥٣  بلخ

 .٤١٨, ١٧٨  البلقاء
َبوشنج ُ  ٢١١. 

 .١١٧, ١١٦, ١٠٤, ١٠٣  َبيت املقدس
 .١٧٩, ١٤٥, ١٤٤, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٦, ١٣٥, ١٣٤  بيعة العقبة

 .١٤٤   العقبة الثانيةبيعة
َالبيلقان َ  ٥٣. 
ُ تبوك َ  ٣٤٦, ٣٣٨, ١٥٤. 
 .٤٣  تدمر

 .٢٠٣ َتفليس 
ِّتنيس ِ  ٢٨٣. 
 .٢٥٠, ٢٤٩  َتيامء

 .١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠  اجلابية
 .٤٠٨, ٢٧٩, ٢١٥, ٢١٤, ٤١  اجلزيرة

 .٢٩١  جزيرة البحر
 .٣١١ َجلوالء 
 .٣٧١, ٣١٣, ٣١١, ٣٠٣, ٣٠٢, ٣٠١, ١٩٢  َاجلمل

 .٢٠٤ َاجلوالن 
 .٣٥٤, ٣١٧, ٢٦٦  ِاحلجاز
 .١٥٥, ١٥١, ١٥٠  ُاحلديبية
ّحران َ  ٤١٨. 

 .٢٧١  َحرب أيب اهليذام
َّاحلرة َ  ٣٥. 

َحرضموت َ  ٤١١. 

 .٤١٨, ٨  حلب
 .١٤٩, ١٤٨, ١٤٧  محراء األسد

, ٨٨, ٨٧, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٥٣, ٣٧, ١٦  ِمحص
٣٦٥, ٣٦٣, ٣٦٢, ٢٠١, ١١٥, ١١٤, ١١١, ١٠٥, ١٠٣, ٨٩ ,
٤١٨, ٤١١, ٤١٠, ٣٦٦. 
َمحري ْ ِ  ٤١١, ٨٣, ٧٩, ٧٨. 

ُّاحلمريي ِ َ ْ  .٢٨٢ ن وِ
َ حنني ُ  ٣٤١. 
 .٣٢٦, ٢٨١  َحوران
َخجندة ُ  ١٩٩. 
 .٤٠٩, ٣٢٩, ٣٢٦, ٢٠٣  ُ خراسان
ِدار سنبل ِ  ١٩١, ١٨٩. 

ّداريا َ  ٤٠. 
 .١٩٨  داعية

 .٣٠١, ٢٠٩  ُّالدروب
, ٤٣, ٤٢, ٤١, ٣٧, ٣٦, ٢٧, ١٨, ١٦, ١٤, ١٣, ١٠, ٩  ِدمشق
١٠١, ٨٩, ٨٣, ٧١, ٦٨, ٦٦, ٦٥, ٥٩, ٥٧, ٥٤, ٥٣, ٤٤ ,
٢٠٠, ١٩٩, ١٩٨, ١٨٢, ١٨٠, ١٧٩, ١٦٦, ١٣٣, ١١٨ ,
٢٦٩, ٢٦٨, ٢٢٩, ٢٢٦, ٢١٩, ٢٠٥, ٢٠٤, ٢٠٢, ٢٠١ ,
٣٢٢, ٣٢١, ٣٠١, ٢٩٩, ٢٩٥, ٢٨٣, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٠ ,
٣٦٠, ٣٥٩, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٥١, ٣٥٠, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣٢٤ ,
٤١٧, ٤١٦, ٤١٥, ٤١٤, ٤١٢, ٤١١, ٤١٠, ٣٧١, ٣٦٢. 

 .٣٤٧  الدهناء
َدومة اجلندل َ ُ  ١٨١. 
ّدير املران ُ َ  ٨٩. 
ِدير هزقل ْ ِ َ  ٤٨. 
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 .١٥٥  ِّ ذات الرقاع
 .٢٣٧  ذو اجلذاة
َذو احلليفة ُ  ١٧٠. 
ّذو القصة َ  ٢. 

 .٣٦١  َرشيد
 .٣٥٠, ٨٣, ٧٨, ٧١  َّالرملة
 .٢٨٠, ٢٧٩, ٢٧٦, ٢١٥, ٢١٤, ٢٠٩ ُّالرها 

ِرودس  ُ ٢٩٢. 
َزملكا ْ َ  ٣٢١, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧. 

 .٤١  السائحة
 .٣٦, ٤٠  الساحل
 .٧٩, ٧٨  َّالرساة
 .٢٦  َْرسع

ّسكة اسطفانوس ِ  ١٨٩. 
ّسكة البخارية ّ ِ  ١٨٩. 

َسمرقند َ َ  ٣٢٧, ٣٢٦, ٢٠١. 
 .٣٢٧, ٣٢٦, ٢٨٢  ِّالسند

 .٣٤  َسوق ذي املجاز
, ٩٩, ٧٩, ٧٨, ٦٠, ٤٣, ٤٠ ,٣٨, ٣٣, ٢٦, ٢٣, ٦, ٢  ّالشام
١٩٩, ١٩٦, ١٩٥, ١٨١, ١٣٩, ١١٦, ١٠٧, ١٠٥, ١٠٣, 
٣٢٢, ٣٢١, ٣٠١, ٢٩٨, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٨٦, ٢٦٧, ٢١٥ ,
٣٦٧, ٣٦٤, ٣٦٢, ٣٥٩, ٣٢٩. 

 .٣٤٧  ّالشبكة
َشحر مهرة  ْ ِ ٣٣٣. 

َالشطن َّ  ٣٢١. 
ْالشقرة ُّ  ١٥٥. 

ِالصغانيان َّ  ٣٢٧. 
ِّصفني ِ  ٣٠١, ٢٩٩, ٢٩٨, ١٩٥, ١٩٢, ١٨٢, ١٠٣, ١٦, ١٤ ,
٤٠٨, ٣٧١, ٣٧٠, ٣٦٩, ٣٦٨, ٣٦٥, ٣٦٢, ٣٠٣, ٣٠٢. 
 .٦٥, ٦٤, ٦٣  صنعاء

 .٦٥, ٦٤  صنعاء الشام
 .٣٨٤, ٢٧٠, ٨  ُصور

 .٢٦  الطائف
ّطربية َ َ  ٧٢, ٧١. 
ّالطربية ِ  ٤٢. 

ِطخارستان َ  ٣٢٦. 
 .١٦٩  طيبة

 .٣٢٢, ٣١٣, ٢٢٢, ١٩٨, ١٤٣, ١٤٢, ٤٨, ٤٧  العراق
َالعرمة َ  ٣٤٧. 

 .٤١٨, ٣٥٠ َعسقالن 
ّعامن َ  ٧٦. 

َغمر مرزوق ْ َ  ٢. 
 .٢٠١, ١٩٨, ١١٩, ١١٨  ُالغوطة
 .٢٢٥  فارس

 .٢١٧  الفراديس
 .٣٢٦  َفرغانة

ِفلسطني  َِ ٤١١, ٤١٠, ٤٢, ٤١, ٤٠. 
 .٣١٣, ٩٧, ٩٥  ّالقادسية
 .٣٥٠  القاهرة

ّالقسطنطينية ِ ُ  ١١٨. 
َقطن َ  ٢. 

َّقنرسين ِ  ٤١٠. 
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َالقنعة َ  ٣٤٧. 
ْكفر  ْبطناَ َ  ١٩٨. 

ُكفرتوثى َ َ  ٢١٤. 
, ٢٦٠, ٢٢١, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٨, ١٢٧, ١٢٦, ١٢٠, ٣٣  ُالكوفة
٣١٢, ٣١٠, ٣٠٧, ٣٠٦, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٩٩. 
 .١٧٩, ١٧٨  مؤتة

 .٢٦٩  َمادرايا
 .٣٣٣  املاطرون
 .٢٠٦, ١٣٠, ٣٥, ٣٢, ٣١  املدائن
ِاملدينة َ  ١٣٩, ٧٧, ٣٥, ٣٢, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ١٩, ١٥, ٥, ٢ ,
٢٠٦, ٢٠٥ ,١٧٧, ١٧٦, ١٧٥, ١٧٣, ١٦٩, ١٦٨, ١٥٤ ,
٣٩٤, ٣١٧, ٣١٣, ٣٠٩. 

 .٣٣٣, ٩٩, ١٠  مرج راهط
ْمرو َ  ٤٠٩, ٤٠٨, ٣٦١, ٣٢٩, ٢١٠, ١٦٦, ١١٢. 
ّاملزة  ِ ٣٦١, ٢٠١. 

ْمسجد جرم َ  ٦٠. 
 .٧٧ ِمسجد دمشق 

 .٢٣  ^ مسجد رسول اهللا
, ٢٦٦, ٢٦٥, ١٣٩, ١٣٨, ٩٢, ٨٢, ٧٨, ٧٣, ٤٣, ٤٠  ِمرص
٣٥٨, ٣٥٧, ٣٥١, ٣٥٠, ٣٢٢, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٦٨ ,
٣٦٦, ٣٦١. 

َ ظفريمسجد بن َ  ٣٣. 
ِّاملصيصة ِ  ٢٠٣. 

 .٢٦ َمعان

ِاملغرب َ  ٣٥٠, ٤٠. 
 .٣٠٩, ٣٠٨, ٢٤٨, ١٠٢, ٤٣, ٤٠, ٣٢, ٢٥, ٢٤, ٢٣  ّمكة
َملطية َ  ٢١٥. 
 .١٦٨, ٢٧  ِمنى
 .٧١, ٨  وصلَامل

ِميافارقني  ِ َ ٧١. 
َميهنة ِ  ٢١٠. 
 .٤٣  نجد

 .٣١٠  نَّالنهروا
 .٤١٣, ٤٠٩  َنيسابور
 .٤٢  اهلامة
 .٤٠٥, ١٥٢  َهراة
 .٤١١, ٣٢٩  ْمهدان

 .٣٩٦ َهوازن 
 .٢١٤  وادي بني عامر
 .٢٤٦, ٢٤٤  َّوادي الدوم
ُوادي القرى ِ  ٢٥١, ٢٤٩. 

 .٣٠٩, ١٠٤  واسط
ْورثان َ  ٥٣. 
 .١٦٩  يثرب

 .٣٢١, ٣٢٠, ٣١٨, ٣١٧, ٢٠٥, ١٨١ َالريموك 
 .١٧٩, ٣  َالياممة

 .٤١١, ١٩٢, ١١٨, ٨٣, ٧٩, ٧٨, ٧٦, ٧٥, ٦٥, ٤٠  يمنال
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 فهرس أسامء الكتب الواردة يف املتن

 .٢٠٥ ّكتاب الصوائف للواقدي 
ّكتاب تاريخ احلمصيني ألمحد بن حممد بن عيسى   ِّ ِ٨٣. 

  .٣٤ح  اّكتاب ابن القد

 .٤٠١, ٢٦٧, ٢٥١, ٢٤٤ّكتاب أيب احلسن بن العالف  
 .٣٢١  د بن عبد اهللا احلافظّسني حممُ احلكتاب أيب

 ٣٦٧مد بن عيل الزينبي كتاب احلفة للحسني بن حم
ّكتاب أيب العباس مجح بن القاسم املؤذن   َ ُ ّ٢٢٥. 

 ١٢٥ كتاب أيب عبد اهللا الفراوي 
ّكتاب أيب الغنائم حممد بن عيل   ّ َ١٩٠, ١٨٦, ٩١, ٦١. 

ُكتاب أيب الفرج عيل بن أيب احلسني الكاتب   َّ٣٣١. 
 .٨٢ّكتاب أيب الفضل أمحد بن حممد  

 .٣٨٣ُّن إبراهيم بن أيب القاسم السبعي  كتاب أيب القاسم سهل ب
ّكتاب أيب القاسم عيل بن أمحد بن حممد بن بيان   ّ١٣٤. 

ّكتاب أيب أناس عبد امللك بن جوية   َ ُ ُ٣٥٢. 
َكتاب أيب بكر عبد الغفار بن حممد الشريوي   ِّ ّ ّ١٨٣. 

ِكتاب أيب جعفر بن املسلمة  ُ  ٢٢٧. 
 .١٩١ّكتاب أيب زكريا عبد الغني بن سعيد احلافظ  

ِكتاب أيب صالح بن مسلم   ُ٣٩٩. 
َّكتاب أيب طالب احلسني بن حممد بن عيل الزينبي   ّ ُ٣٦٥, ٨١. 

 .٣٣٧, ٣١٠, ٣٠١, ١٠  د بن أمحد الرازيّعبد اهللا حممكتاب أيب 
ّكتاب أيب عيل احلداد   ّ٢٧٦, ١٠١, ٨٩, ٥. 
 .١٩٩ فاين ّكتاب أيب حممد بن األك

ّكتاب أيب حممد محزة بن العباس   ّ٨٢. 
َكتاب أيب حممد عبد اجلبار بن حممد بن أمحد البيهقي   ّّ ّ٣٧٠. 

ُكتاب أيب حممد عبد اهللا بن عيل بن اآلبنويس   َ ّ ّ١٨٩, ١٣٧, ١٢٦ ,
٢٨٧. 

 .٢١٨ّكتاب أيب نرص حممد بن أمحد بن هارون بن اجلندي   
َكتاب أمحد بن حممد بن أيب الع  .١٩٨ جائز  ّ

  .٣٢   بن جعفر الرافقي دّسني بن حممُاحلكتاب 

 .٤   احّاد بن اجلرّوَركتاب 
ْ عبد اهللا بن عبد الرحيم بن الربكتاب   .٦٠  قيَ
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 فهرس املصادر واملراجع
 ١٩٩٤املرتىض الزبيدي                            مؤسسة التاريخ العريب ببريوت    برشح إحياء علوم الدينإحتاف السادة املتقني

 حممد منري بن عبده آغا النقيل الدمشقي األزهري     دار ابن كثري  ببريوت باألحاديث القدسيةاإلحتافات السنية 
ِحممد بن خلف امللقب بـوكيع     املكتبة التجارية الكربى بالقاهرة  ر القضاة أخبا َّ َ ُ١٩٤٧ 

 ١٩٩٦                               عامل الكتب ببريوت    الزبري بن بكار                    األخبار املوفقيات
 ١٩٨٥ين                      املكتب اإلسالمي ببريوت  حممد نارص الدين األلبا إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل

 ٢٠٠٢ ار األعالم بعامن      ديوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطبي        االستيعاب يف معرفة األصحاب
 ١٩٩٦ عز الدين بن األثري اجلزري       دار إحياء الرتاث العريب ببريوت   أسد الغابة يف معرفة الصحابة

 ١٩٩٢ابن حجر العسقالين                                 مكتبة ابن تيمية  بالقاهرة  صابة يف متييز الصحابةاإل
ِّابن السكيت يعقوب بن إسحاق إصالح املنطق  ٢٠٠٦     مكتبة لبنان نارشون ببريوت   ِّ

              دار الفكر ببريوت  أبو الفرج األصفهاين                                             األغاين
 ١٤١٠ابن نقطة احلنبيل البغدادي                جامعة أم القرى بمكة املكرمة  إكامل اإلكامل

 ١٤١١عيل بن هبة اهللا  بن ماكوال                     دار الكتب العلمية ببريوت اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف 
 ١٩٨٤أبو الفرج األصبهاين                                          عامل الكتب ببريوت  عراإلماء الشوا

 ١٩٧٨أبو عيل القايل                                         دار الكتب العلمية ببريوت  األمايل
 ١٩٨٣اب العريب صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي              دار الكت أمراء دمشق يف اإلسالم

 ١٩٨٨                دار اجلنان ببريوت    أبو سعيد بن منصور  السمعاين األنساب
 ١٤١٧أمحد بن حييى البالذري                                         دار الفكر بدمشق  أنساب األرشاف

                    ١٩٤٧                        مكتبة اجلعفري بطهران إسامعيل باشا البغدادي       أيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون
 ١٩٦١عيل بن ظافر األزدي                                                                 مرص   بدائع البدائه
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    مكتبة املعارف ببريوتإسامعيل بن عمر بن كثري                                        البداية والنهاية

 ابن العديم                                                                          دار الفكر ببريوت بغية الطلب يف تاريخ حلب
 ١٩٧٩  ببريوت جالل الدين السيوطي                                        دار الفكر بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة

 يوسف بن عمر بن عبد الرب القرطبي               دار الكتب العلمية ببريوت هبجة املجالس وأنس املجالس
                       مطبعة حكومة الكويت  مرتىض احلسيني الزبيدي                  تاج العروس من جواهر القاموس

 ١٤٠٠                                   دار املأمون للرتاث بدمشق حييى بن معني       تاريخ ابن معني
 ١٩٩٦عبد الرمحن بن عمرو النرصي            دار الكتب العلمية ببريوت   تاريخ أيب زرعة الدمشقي

 ١٩٨٧ريب ببريوت  شمس الدين الذهبي                            دار الكتاب الع تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم
 ١٤٠٥                                    دار الباز    أمحد بن عبد اهللا العجيل                  تاريخ الثقات
 ١٩٥٢جالل الدين  السيوطي                              مطبعة السعادة بالقاهرة   تاريخ اخللفاء

 ١٩٧٧                                                     حلب  حممد بن إسامعيل البخاري التاريخ الصغري
                 دار املعارف بالقاهرة  حممد بن جرير الطربي                                 تاريخ الطربي
 بدمشق ر الفكر                                دا  حممد بن إسامعيل البخاري               التاريخ الكبري
 اخلطيب البغدادي                                                              دار الفكر ببريوت تاريخ بغداد

 ١٣٩٧خليفة بن خياط                                          مؤسسة الرسالة ببريوت  تاريخ خليفة بن خياط
 ١٩٥٠                         املجمع العلمي العريب بدمشق عبد اجلبار اخلوالين  تاريخ داريا

 ٢٠٠٤فيصل دبيس                                                                 جامعة حلب   تاريخ الطب وآدابه وترشيعاته
 ١٩٨٤ العلم للماليني  ببريوت عمر فروخ                                            دار تاريخ العلوم عند العرب 

 ابن عساكر عيل بن احلسن بن هبة اهللا                جممع اللغة العربية بدمشق تاريخ مدينة دمشق
 ١٤١٠حممد بن عبد اهللا بن زبر الربعي                   دار العاصمة بالرياض   مولد العلامء ووفياهتمتاريخ

 ١٩٧٠ن الوردي زين الدين عمر بن مظفر               دار املعرفة ببريوت اب تتمة املخترص يف أخبار البرش
 ١٩٩٦ابن حجر العسقالين                                          دار البشائر ببريوت  تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة

   مكتبة الرياض احلديثة بالرياض             جالل الدين السيوطي                 تدريب الراوي 
 ١٩٩٨حممد بن أمحد الذهبي                           دار الكتب العلمية ببريوت   تذكرة احلفاظ 

 ٢٠٠٩ابن حجر العسقالين                                               دار املنهاج بجدة  تقريب التهذيب



 ٥٣٣ فهرس املصادر واملراجع
 ١٤١٠      امعة أم القرى بمكة املكرمة    عبد الغني      ابن نقطة حممد بن  تكملة اإلكامل

 ١٩٩٧ابن اجلوزي                                 دار األرقم بن أيب األرقم ببريوت   يف عيون التاريخ والسريأهل األثر فهوم تلقيح 
 ١٩٩٩بتان نارشون ببريوت                مكتبة ل                 اخلطيب التربيزي هتذيب إصالح املنطق

 ابن جرير الطربي                                                     مكتبة اخلانجي بالقاهرة هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت من األخبار 
ِّابن السكيت يعقوب بن إسحاق هتذيب األلفاظ  ٢٠٠٥    مكتبة لبنان نارشون ببريوت    ِّ
 ٢٠٠١               مؤسسة الرسالة ببريوت                    حجر العسقالينابن  هتذيب التهذيب
 ١٩٨٠         مؤسسة الرسالة ببريوت           يوسف بن الزكي املزي           هتذيب الكامل

 ١٩٧٥                           دار الفكر   حممد بن حبان البستي                            الثقات
 ١٩٦٥أبو منصور الثعالبي                                         دار املعارف  بالقاهرة  ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب

 جالل الدين السيوطي                                                                     دار الفكر جامع األحاديث
 ١٩٦٩ابن األثري املبارك بن حممد اجلزري                            مكتبة احللواين  الرسولجامع األصول يف أحاديث 

 ١٩٥٢أبو حممد الرازي                            دار إحياء الرتاث العريب ببريوت  اجلرح والتعديل
 ١٩٩٣جلريري                               عامل الكتب  املعاىف بن زكريا النهرواين ا اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف

 ٢٠٠٥جالل الدين  السيوطي                            جممع البحوث اإلسالمية  مجع اجلوامع
 ابن دريد                                                                             دار صادر ببريوت مجهرة اللغة 
 ابن الكلبي                                                             دار اليقظة العربية بدمشق مجهرة النسب

 ١٩٨٨أبو هالل العسكري                                                           دار الفكر   مجهرة أمثال العرب
                                                      دار املعارف بالقاهرةابن حزم األندليس    مجهرة أنساب العرب

 ١٣٨١ الزبري بن بكار                                                                 مطبعة املدين مجهرة نسب قريش وأخبارها
 ١٤٠٥                     دار الكتاب العريب ببريوت أبو نعيم األصبهاين            حلية األولياء وطبقات األصفياء

 عبد القادر بن عمر البغدادي                                       املطبعة املريية ببوالق  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب
 ١٩٨٨وت عبيد اهللا بن حممد  البيهقي                      دار الكتب العلمية بري دالئل النبوة

 ١٩٨٢حتقيق حنا مجيل حداد                             جممع اللغة العربية بدمشق  ديوان ابن ميادة
 ١٩٨٤حتقيق عبد اهللا اجلبوري                               املكتب اإلسالم ببريوت ديوان أيب الشيص اخلزاعي وأخباره

                                                  دار املعارف بالقاهرة اخلطيب التربيزي          ديوان أيب متام 



٥٣٤ فهرس املصادر واملراجع
                         مكتبة اآلداب بالقاهرة حتقيق حممد حسني                             ديوان األعشى الكبري 

 ١٩٧٠بالقاهرة راوية األثرم وأيب عبيدة           معهد املخطوطات العربية  ديوان املتلمس 
  حممد بن حبيب                                                             دار املعارف بالقاهرة ديوان جرير 

 ١٩٦٧حتقيق حسني نصار                                                دار مرص للطباعة  ديوان مجيل بثينة
  مدرك الطائي                            دار الكتاب العريب ببريوتصالح حييى بن ديوان حاتم الطائي 

 ١٩٨٣عبد الرمحن الربقوقي                                      دار األندلس ببريوت  ديوان حسان بن ثابت
 ر املعارف بالقاهرةحتقيق عمر عبد الرسول                                               دا ديوان دريد بن الصمة

 ١٩٦٢حممد يوسف نجم                                                دار الثقافة ببريوت  ديوان دعبل بن عيل اخلزاعي   
 حتقيق وليم بن الورد الربويس                                   دار ابن قتيبة بالكويت ديوان رؤبة

   ١٩٦٠قيق حممد حميي الدين عبد احلميد           مطبعة السعادة بالقاهرة حت ديوان عمر بن أيب ربيعة
 ١٩٧١حتقيق إحسان عباس                                           دار الثقافة ببريوت  ديوان كثري عزة

 ٢٠٠٠صادر ببريوت  حتقيق كارين صادر                                             دار  ديوان مسكني الدارمي
 أبو عيل القايل                                                      دار الكتب العلمية ببريوت ذيل األمايل والنوادر

 ١٩٩٢أبو القاسم الزخمرشي                             مؤسسة األعلمي ببريوت   ربيع األبرار ونصوص األخبار
 ١٤٠٧أبو نرص البخاري الكالباذي                             دار املعرفة ببريوت  رجال صحيح البخاري 

 ١٩٧٧حممد بن حبان البستي                           دار الكتب العلمية ببريوت  روضة العقالء ونزهة الفضالء
 ١٩٧٧ملجلس األعىل للشئون اإلسالمية بالقاهرة حممد بن يوسف الصاحلي              ا سبل اهلدى و الرشاد يف سرية خري العباد

                                دار الكتب العلمية ببريوت أمحد اهلاشمي                       السحر احلالل يف احلكم واألمثال
 ١٩٩٨ الكتب العلمية ببريوت عبد امللك بن العاصمي املكي              دار سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل

ّالسـنة  ١٤٠٠عمرو بن أيب عاصم الشيباين                 املكتب اإلسالمي ببريوت  ُّ
                                      دار الفكر بريوت ابن ماجه القزويني                         سنن ابن ماجه
 ١٩٩٤                               مكتبة دار الباز بمكة أمحد بن احلسني البيهقي     سنن البيهقي
           دار إحياء الرتاث العريب ببريوت حممد بن عيسى الرتمذي                 سنن الرتمذي
 ١٤٠٧عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي           دار الكتاب العريب ببريوت  سنن الدارمي
 ١٩٩٢سني البيهقي                                     مكتبة دار باز بمكة أمحد بن احل السنن الكربى



 ٥٣٥ فهرس املصادر واملراجع
 ١٩٨٦أمحد بن شعيب النسائي         مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب  سنن النسائي

 ١٩٩١أمحد بن شعيب النسائي                        دار الكتب العلمية ببريوت  سنن النسائي الكربى
 شمس الدين الذهي                                               مؤسسة الرسالة ببريوت سري أعالم النبالء

 ١٩٥٥عبد امللك بن هشام                             مكتبة البايب احللبي بالقاهرة   السرية النبوية
 ١٩٨٨      دار املأمون للرتاث بدمشق  عبد القادر بن عمر البغدادي          رشح أبيات مغني اللبيب

                                   عامل الكتب ببريوت  اخلطيب التربيزي                         رشح احلامسة
ّرشح السنة  ١٩٨٣احلسني بن مسعود البغوي                     املكتب اإلسالمي ببريوت  ُّ

 ١٩٨٣اوي                                           دار الكتاب اللبناين ببريوت إيليا احل رشح ديوان الفرزدق
 ٢٠٠٨أبو العباس ثعلب                               مكتبة هارون الرشيد بدمشق  رشح شعر زهري بن أيب سلمى

 ١٩٨٢ العلمية ببريوت عبد القادر البغدادي                             دار الكتب رشح شواهد الشافية
 ١٤١٠      دار الكتب العلمية ببريوت   أمحد بن احلسني البيهقي                 ُشعب اإليامن

 ١٣٦٤ابن قتيبة                                                           دار املعارف بالقاهرة   الشعر والشعراء
 ١٩٨٤         دار العلم للماليني ببريوت   امعيل بن محاد اجلوهري        إس الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 ١٩٩٣حممد بن حبان                                           مؤسسة الرسالة  ببريوت  صحيح ابن حبان
 ١٩٨٧         دار ابن كثري ببريوت  حممد بن إسامعيل البخاري                     صحيح البخاري
 مسلم بن احلجاج النيسابوري                  دار إحياء الرتاث العريب ببريوت صحيح مسلم

 ١٩٩٤حييى بن رشف النووي                                    دار احلديث بالقاهرة  صحيح مسلم برشح النووي
 ١٤٠٥               دار املعرفة ببريوت  ابن اجلوزي                                           صفوة الصفوة
 ١٩٩٨ حممد بن عمرو العقييل                         دار الكتب العلمية ببريوت  الضعفاء الكبري
 ١٩٦٨حممد بن سعد                                                       دار صادر ببريوت   الطبقات الكربى

 ١٩٩٢عبداهللا بن حممد بن حيان                          مؤسسة الرسالة ببريوت  هان والواردين عليهاطبقات املحدثني بأصب
 خليفة بن خياط                                                                  دار الفكر بدمشق طبقات خليفة

                                            دار املدين بجدةحممد بن سالم اجلمحي               طبقات فحول الشعراء
 ١٩٨٧                دار النفائس ببريوت   احلسن بن حممد بن حبيب              عقالء املجانني

 ٢٠٠٧مللتقى بحلب فخر الدين قباوة                                                    دار ا عالمات الرتقيم يف اللغة العربية



٥٣٦ فهرس املصادر واملراجع
 عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن مهران  الرازي             علل احلديث

 ٢٠٠٥فخر الدين قباوة                                                   دار امللتقى بحلب   علم التحقيق للمخطوطات العربية 
 ١٩٧٢             مطبعة البايب احللبي بالقاهرة بدر الدين العيني                     عمدة القاري

 ٢٠٠٦حممد بن حممد بن اجلزري                    دار الكتب العلمية ببريوت   غاية النهاية يف طبقات القراء
 ١٩٨٤حممد كرد عيل                                         دار الفكر املعارص ببريوت   غوطة دمشق 

 ١٣٠٣عبد الرحيم بن احلسني العراقي                                    لكنهو باهلند  ث يف رشح ألفية احلديث فتح املغي
 ١٩٩١             دار األضواء ببريوت    أمحد بن أعثم الكويف                         الفتوح

                                                     بطهران                                        ابن النديم  الفهرست
 ٢٠٠٣أبو زرعة الدمشقي                           مكتبة اإلمام الذهبي بالكويت  الفوائد املعللة
 ١٩٧٣حممد بن شاكر الكتبي                                          دار صادر ببريوت  فوات الوفيات

 ١٩٨٧حممد بن يعقوب الفريوزآبادي                 مؤسسة الرسالة ببريوت   املحيطالقاموس
 ١٩٩٧عبد اهللا بن حممد بن عبيد                           أضواء السلف بالرياض  قرى الضيف
 ٢٠٠٨جار اهللا الزخمرشي                              مكتبة هارون الرشيد بدمشق  القسطاس

 ١٩٨٧ابن األثري                                                دار الكتب العلمية ببريوت  ل يف التاريخالكام
 ١٩٨٨عبد اهللا بن عدي اجلرجاين                                   دار الفكر ببريوت  الكامل يف الضعفاء

 ١٩٩٨                  املطبعة األمريية ببوالق سيبويه                                          الكتاب
 ١٩٤٧ّاحلاج خليفة                                              املكتبة اإلسالمية بطهران  كشف الظنون 

 ة ببريوتعالء الدين عيل املتقي اهلندي                                مؤسسة الرسال كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال
 ١٩٩٧أبو منصور الثعالبي                              دار الكتب العلمية ببريوت   لباب اآلداب
 حممد بن مكرم بن منظور                                                  دار صادر ببريوت   لسان العرب

 ١٩٨٧                                                       دار القلم بدمشق  ابن جني            يف تفسري أسامء شعراء احلامسةاملبهج
 ١٤١٧اخلطيب البغدادي                                                          دار القادري  املتفق واملفرتق
                    دار املعرفة ببريوتأمحد بن حممد امليداين                                      جممع األمثال
 عيل بن أيب بكر اهليثمي                                      دار املأمون للرتاث  بدمشق جممع الزوائد

 إبراهيم بن حممد البيهقي                                              دار املعارف بالقاهرة املحاسن واملساوئ



 ٥٣٧ فهرس املصادر واملراجع
 حممد بن حبيب                                                  دار اآلفاق اجلديدة ببريوت  ّاملحرب

 ١٩٩٤ابن جني                                                  جلنة إحياء الرتاث بالقاهرة  املحتسب يف تبيني وجوه القراءات 
 ١٩٧١               مطبعة اإلرشاد ببغداد                                       ابن األثري    املرصع يف أسامء اآلباء واألبناء
 ١٩٧٣عيل بن احلسني املسعودي                                   دار الفكر ببريوت   مروج الذهب ومعادن اجلوهر

 ٢٠٠٤                                                     حممد بن حممد العواجي                   مرويات اإلمام الزهري يف املغازي
 جالل الدين السيوطي                                                   دار الرتاث بالقاهرة املزهر يف علوم اللغة وأنواعها

 ١٩٩٠تب العلمية ببريوت   احلاكم النيسابوري                              دار الك املستدرك عىل الصحيحني
 ١٩٨٤أبو القاسم الطرباين                                   مؤسسة الرسالة ببريوت   مسند الشاميني
 ١٩٩٩أبو داود الفاريس البرصي الطياليس                                دار هجر    مسند الطياليس
 ١٤٠٥                                                                   خليفة بن خياط                  مسند خليفة

 ١٩٨٥اخلطيب التربيزي                                   املكتب اإلسالمي ببريوت   مشكاة املصابيح
 ١٩٩٨جعفر بن أمحد احلسيني                        دار الكتب العلمية ببريوت   مصارع العشاق
 أمحد بن حممد بن عيل الفيومي                                املكتبة العرصية ببريوت املصباح املنري

 ١٤٠٩عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة                       مكتبة الرشد بالرياض   مصنف ابن أيب شيبة
 ١٤٠٣كتب اإلسالمي ببريوت عبد الرزاق بن مهام الصنعاين                امل مصنف عبد الرزاق

 ١٩٨٣أبو زكريا الفراء                                                 عامل الكتب ببريوت   معاين القرآن
 ١٤١٥سليامن بن أمحد الطرباين                                  دار احلرمني بالقاهرة  املعجم األوسط
  احلموي                                               دار الفكر ببريوتياقوت بن عبد اهللا معجم البلدان
 ١٩٦٠حممد بن عمران املرزباين                      مكتبة البايب احللبي بالقاهرة  معجم الشعراء

             دار البشائر بدمشقابن عساكر                                                             معجم شيوخ ابن عساكر
 ١٩٦٨عمر رضا كحالة                                   دار العلم للماليني ببريوت  معجم القبائل العربية القديمة واحلديثة

 ١٩٨٣سليامن بن أمحد الطرباين                 مكتبة العلوم واحلكم باملوصل   املعجم الكبري 
 ١٩٩٨ نعيم األصبهاين                                          دار الوطن بالرياض  أبو معرفة الصحابة
 ١٩٨١يعقوب بن سفيان الفسوي                       مؤسسة الرسالة ببريوت  املعرفة والتاريخ

 ١٩٠٧ة   سهل بن حممد السجستاين                       مطبعة السعادة  بالقاهر املعمرون والوصايا



٥٣٨ فهرس املصادر واملراجع
 ١٤٠٥حممد بن حييى املالقي األندليس                        دار الثقافة بالدوحة   مقتل الشهيد عثامن

 ١٩٩٦ابن عصفور اإلشبييل                          مكتبة لبنان نارشون ببريوت  املمتع الكبري يف الترصيف
                       مؤسسة األعلمي ببريوت           حممد بن جرير الطربي         املنتخب من ذيل املذيل

 ١٩٩٠عيل بن أيب بكر اهليثمي                        دار الثقافية العربية بالقاهرة   موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان
 ١٩٩١  أبو الفضل بن القيرساين                      دار الكتب العلمية ببريوت املؤتلف واملختلف
 ١٩٨٦أبو احلسن الدارقطني                       دار الغرب اإلسالمي ببريوت  املؤتلف واملختلف

 ١٩٦١ احلسن بن برش اآلمدي                       مكتبة البايب احللبي بالقاهرة  املؤتلف واملختلف يف أسامء الشعراء
 ١٩٨٥                                                  مود حممد الطناحي                         حم املوجز يف مراجع الرتاجم والبلدان واملصنفات 

 ١٩٧٩حممد بن عبد الرمحن السخاوي           دار الكتب العلمية ببريوت  املقاصد احلسنة 
            دار املعرفة ببريوت                      شمس الدين الذهبي                       ميزان االعتدال

 ٢٠٠٤منصور بن احلسني اآليب                       دار الكتب العلمية ببريوت  نثر الدر
 ١٩٩٢يوسف بن تغري بردي                        دار الكتب العلمية ببريوت   النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة

 ١٩٨٩              مكتبة الرشد بالرياض   العسقالين                      ابن حجر  نزهة األلباب يف األلقاب
 املصعب بن عبد اهللا الزبريي                                        دار املعارف بالقاهرة نسب قريش

 ١٩٨٨  هشام بن حممد بن السائب الكلبي                  عامل الكتب ببريوت نسب معد واليمن الكبري
 ١٩٩٠ابن أيب الدنيا                                                    دار ابن القيم بالدمام   النفقة عىل العيال

 ١٩٩٩كامل الغزي                                                 دار القلم العريب بحلب  هنر الذهب يف تاريخ حلب 
 ٢٠٠٧اخلطيب التربيزي                                                 دار الفكر بدمشق   الوايف يف العروض والقوايف

 ١٩٣٨مطبعة عبد احلميد حنفي بالقاهرة   حممد بن عبدوس اجلهشياري  الوزراء والكتاب
 ١٩٩٠نرص بن مزاحم املنقري                                       دار اجليل ببريوت   وقعة صفني

  



 ٥٣٩ الـمـحـتـوى

 

٩ 

 الـمـحـتـوى
 الصفحة املوضوع            

 أ :خطبة التحقيق 
 ج تواريخ البلدان    
 هـ هنج ابن عساكر    
 ط مسرية النرش للكتاب   

 ك    النسخ اخلطية
 ن    منهج التحقيق

 غ الرموز املستخدمة يف التحقيق   
 ظ    صور صفحات املخطوطات

  النص املحقق
 ١ )تتمة(َثابت بن أقرم 
 ٣ َثابت بن ثوبان

 ٨ ثابت بن جعفر بن أمحد
ّثابت بن احلسني بن حممد ُ ٩ 
َثابت بن خويلد البجيل َ َِ ُ ١٠ 

َّثابت بن رسج أبو سلمة الدويس َ َ َ ١٠ 
ِثابت بن سعد أبو عمرو الطائي احلميص ٍ َ ١٤ 



٥٤٠ الـمـحـتـوى

 الصفحة املوضوع            

َثابت بن سليامن بن سعد اخلشني ُ ُ ١٧ 
 ١٨ ُّثابت بن عبد اهللا بن الزبري

ِّثابت بن عبيد بن  سعيد السنجاري ُ ٢٦ 
 ٢٧ ِثابت بن عجالن أبو عبد اهللا األنصاري احلميص

 ٣١ َثابت بن قيس بن اخلطيم
ِثابت بن معبد أخو عطية بن معبد املحاريب ُ ٍ َِ ّ ََ ََ ٣٦ 

ُثابت بن نعيم اجلذامي َ ُ ٤٠ 
ّثابت بن هشام الكلبي املري ُ ٤٣ 

 ٤٤ ثابت بن حييى بن إسار 
ِبت بن يزيد بن رشحبيلثا ْ َ ُ ٥٠ 

ْثابت بن يوسف بن احلسني أبو احلسن الورثاين َُ ٥٠ 
َثابت موىل سفيان بن أيب مريم  َ ُ ٥١ 

َثبيت بن يزيد البهراين َ ُ ٥٣ 
ّثروان أبو عيل ْ َ ٥٤ 

ّثريا بن أمحد بن احلسن َ ُ ٥٥ 
 ٥٦ ثعلبة بن هشام بن حييى
 ٥٧ ثعلب بن جعفر بن أمحد

 ٥٨ لرمحن الكلبيثقة بن عبد ا
َثاممة بن حزن بن عبد اهللا ُ ٥٩ 

َثاممة بن عدي القريش  ُ ٍُّ ٦٣ 
 ٦٥ ُثاممة بن يزيد األزدي

َثميل بن عبد اهللا األشعري  ُ ٦٨ 
 ٧١ َثوابة بن أمحد بن عيسى



 ٥٤١ الـمـحـتـوى
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 ٧٤ َثواب بن إبراهيم بن أمحد
ُّثوبان بن إبراهيم ذو النون  َ ٧٥ 

َثوبان بن جحدر  َ َ ٧٥ 
 ٨٩ ن شهر األشعري َثوبان ب

ُثوبان بن عمرو بن اللصيت اجلذامي َ ُّ َ َ ٩٢ 
 ٩٢ َثوبان أبو ثابت
َثوب بن تلدة َ ُ ٩٤ 

 ٩٩ َثور بن معن بن يزيد
 ٩٩ ثور بن يزيد بن زياد 

ِجابر بن جبري املذحجي التميمي َ ُ ١١٨ 
ِجابر بن رأالن الطائي السنبيس ِّ ١١٨ 

ُجابر بن سمرة بن جنادة  ُ َ ١٢٠ 
َبر بن عبد اهللا اخلزرجيجا ْ َ ١٣١ 

ُجابر بن عبد اهللا بن عصمة املحاريب ِ ١٧٧ 
َجابر بن عمرو أيب صعصعة َ َ ٍ َ ١٧٧ 

َجابر الرعيني ُّ ١٧٩ 
َجابر النخعي َّ ١٨٠ 

 ١٨١ جارية بن أرصم الكلبي
 ١٨١ َجارية بن عبد اهللا األشجعي
 ١٨٢ ُجارية بن قدامة بن مالك

 ١٩٧ ّجامع بن بكار بن بالل 
ِجامع بن خمنف الكاليب  َِ ١٩٨ 

َجانوش بن بك أبو احلسن الفرغاين  ُ ١٩٩ 



٥٤٢ الـمـحـتـوى

 الصفحة املوضوع            

ّجربون بن عبد اجلبار بن واقد الليثي  َُ ْ ٢٠٠ 
ّجربيل بن حييى بن قرة  ُ َ ِ ٢٠١ 
َجبلة بن األهيم بن جبلة َ َ َ ٢٠٤ 

َجعونة بن احلارث بن خالد ْ َ ٢٠٩ 
ّمجاهر بن محيد اجلريش َ ُ َ ُ ُِ ٢١٦ 
ّمجاهر بن عيسى القريش َ ُ ِ ُ ٢١٧ 
ّمجاهر بن حممد بن أمحد ِ ُ ٢١٧ 

ِمجال بن برش العامري الكاليب  ِ َ ٢٢٠ 
ّجـمح بن القاسم بن عبد الوهاب  َ ُ ٢٢٣ 

َمجوح بن عمرو الفهمي ٍ َ ُ َ ٢٢٧ 
َمجيل بن أمحد بن فضالة  ِ َ ٢٢٨ 

ّمجيل بن متام بن عيل ّ ِ َ ٢٢٩ 
َمجيل بن عبد اهللا  بن معمر  َ ِ َ ٢٣٠ 

ِمجيل بن أيب املخارق احلارثي  ُ ِ َ ٢٦٨ 
ِمجيل بن يزيد األزدي َ ٢٦٨ 

ِمجيل بن يوسف بن إسامعيل َ ٢٦٩ 
َجناح بن روح بن جناح  ََ ٢٧١ 
َجناح بن نعيم الكلبي َُ ٢٧٢ 

َجناح بن الوليد  َ ٢٧٢ 
َجناح أبو مروان  َ ٢٧٢ 
ّجنادة بن أيب أمية ُُ ٢٧٦ 

َّجنادة بن حنيفة الصغا َ  ٢٧٦ ين ُِ
ّجنادة بن أيب خالد أبو اخلطاب ُ ٢٧٦ 



 ٥٤٣ الـمـحـتـوى
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َجنادة بن عمرو بن اجلنيد ُ َ ُ ٢٨٠ 
ّجنادة بن قضاعة الضبي  َّ ُ ٢٨٢ 

ِجنادة بن كبري َ ُ ٢٨٣ 
 ٢٩٤ ُجنادة بن حممد بن أيب حييى

ِجندب بن جنادة أبو ذر الغفاري ّ ُ َُ ٢٩٨ 
َجندب بن جندب بن عمرو َ َُ ُ ٢٩٨ 
ُجندب بن زهري بن احلار  ٢٩٨ ث ُ

َجندب بن عبد اهللا ُ ٣٠٥ 
َجندب بن النعامن أبو عزيز األزدي ُّ َ ُ ٣٢٠ 

َجنيد بن حكيم بن اجلنيد َُ ِ َ ُ ٣٢١ 
َجنيد بن خلف بن حاجب  َ َ ُ ٣٢٤ 

َجنيد بن عبد الرمحن بن عمرو  َ ُ ٣٢٥ 
َجواس بن القعطل  َ ّ َ ٣٣٣ 

َجودر بن الزحاف القريش ُ ّ َ َ ٣٣٥ 
َجون بن قتادة بن األعور ََ  ٣٣٦ 

ّجوهر موىل أيب متيم معد امللقب باملعز  ِ ُ َُّ ٍّ َ َ َ ِ ٣٥٠ 
ّجوية بن عائذ َ ُ ٣٥٢ 

ّجهري بن حممد أبو القاسم  َ ُ ٣٥٦ 
ِجيش بن مخارويه ُ ُ َ ٣٥٧ 

َجيش بن حممد بن صمصامة  َّ ٣٥٩ 
َجيش بن ميمون بن عبد اهللا  َ ٣٦١ 

َحابس بن سعد ِ ٣٦٢ 
َملروزيّحاتم بن أمحد بن احلجاج أبو سهل ا ْ َ ٣٧٢ 



٥٤٤ الـمـحـتـوى

 الصفحة املوضوع            

َحاتم بن شفي بن يزيد ّ َ ُ ٣٧٢ 
 ٣٧٤ حاتم بن عبد اهللا بن سعد 
َحاتم بن النعامن بن عمرو  ُّ ٤٠٨ 

ّحاتم بن يونس أبو حممد  ُ ٤١٢ 
ِحاجب بن مالك بن أركني  ْ ٤١٤ 

َحاجب بن خليفة  ِ ٤١٧ 
َحاجب بن الوليد بن ميمون  ِ ٤١٨ 

َحاجب القريش  ُ ٌ ِ ٤٢٢ 
 ٤٢٣ :الفنية  دليل الفهارس

 ٤٢٥  فهرس اآليات القرآنية− ١   
 ٤٢٧  فهرس األحاديث الرشيفة− ٢    
 ٤٣٠  فهرس تراجم املجلدة− ٣   
 ٤٣٣  فهرس القوايف− ٤   
 ٤٣٩  فهرس األعالم − ٥   
 ٥٢٦  فهرس األماكن واأليام والوقائع− ٦   
 ٥٣٠  يف املتنالواردةفهرس أسامء الكتب  − ٧   
 ٥٣١  فهرس املصادر واملراجع− ٨   
 ٥٣٩  املحتوى− ٩   

 
ُوآخر دعوانا أن احلمد َ هللا رب العاملنيِ ِ ّ 

 
 



 ٤٢٣ دليل الفهارس الفنية

 

 ةــــارس الفنيـــل الفهــــدلي
 

  فهرس اآليات القرآنية  -١
 فهرس األحاديث الشريفة  -٢
 فهرس تراجم الدة  -٣
 فهرس القوايف  -٤
 فهرس األعالم  -٥
 فهرس األماكن واأليام والوقائع  -٦
 فهرس أمساء الكتب الواردة يف املنت  -٧
 املصادر واملراجع  -٨
 احملتوى  -٩
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